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 به نام خدا

 یمولی س هستند، یمس مواد  همه» : آغاز می کنیم Paracelsus از  ای جملهاين جلسه را با 

 «.شود می فرد بدن وارد که است ماده از زیود به بستهوا دنشانبو

“All substances are poisons; there is none which is not a poison.  The right dose 

differentiates a poison and a remedy.” 

 :کنیم می تقسیم گروه 2 به را ها مسمومیت

1- toxicity Chronic :طوالنی زمان ولی کم میزان با های تماس يعنی 

2- Acute toxicity :يابیم تماس ماده از زيادی مقدار با کوتاه زمانی در. 

 می و گذارد یم تأثیر مواد بودن سمی در افراد Sensitivity و Susceptibility: ژيلبرت جمله

 .بکند تبديل سم يک به را ماده يک تواند

 توضیح چند اصطالح:

 Hazard (خطر): در واقع Risk (بالقوه )يک با که است ای exposure، شود می بالفعل. 

 Toxicity :ماده يک ذاتی خاصیت toxic است . 

 50LD :هستند نظر مورد ی ماده با تماس در کهمی شود  از افرادی %05 مرگ باعث که دوزی .

 .يابد می افزايش toxicity میزان شود بیشتر ماده غلظت و ماده يک دوز هرچه

 Dose-Response-Relotionship :به بستگی فقط ماده يک سمیت میزان Toxicity ذاتی 

 بالفعل سم يک به را آن شود می فرد بدن وارد که مادهاز  میزانی ندارد؛ بلکه ماده يک

 . کند می تبديل

اين نمودار : Dose-Response ارنمود

  هنگام عالئم، در بروز میزان نشان دهنده ی

 می باشد که toxic ی ماده يک با مواجهه فرد

 .رود می باال سیگموئیدی صورت به
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 سمیت يابد کاهش 50LD هرچه و است کمتر ماده xicityto يعنی باشد باالتر 50LD هرچهنکته: 

 .يابد می افزايش ماده آن

 ماده يک ستما راه toxic در که – خوراکی -3 ريه -2 پوست -1:  بدن با toxicology شغلی 

 .است تر شايع پوست (Pesticides) ها کش آفت با مسمومیت در. ترند شايع پوست و

 :(Treshhold Limit Value) TLV که اين frequency دارد. زيادی ارزش باشد چقدر تماس 

 (Treshhold Limit Value) براساس شغلی سالمت های مانساز که شغلی toxicology در مثالً

TLV، ماده يک با دارد حق چقدر( ساعت 8) کاری روز يک در فرد يک که اند کرده تعیین 

 فرد toxic ماده اثر از و کنیم Safe را طرف اوالً -1 دلیل است که: اهمیت آن به اين . يابد تماس

 کارم سر من که کرد شکايت فردی اگر ه مثالک قانونی قضیه قسمت -2. کنیم محافظت را

 ماده اين گويند می و گیرند می اندازه و کنند می بازرسی قانون مأمورين گرفتم، شغلی بیماری

 يا نه.  بوده استاندارد حد در

 افراد %10 و است جامعه افراد %00 برای TLV اين و است مهم هم افراد Sensitivity البته

 . کنیم می حذف تصادیاق مسائل خاطر به را

 ماده انتشار 

 با مسمومیت در مثالً شود؟ می منتشر چگونه شود؟ می منتشر بدن قسمت کدام در ماده

 نهايت در و است خون داخل ابتدا) هاست استخوان کند میپیدا  تجمع که جايی بیشترينب سر

 استرس هر با اما يابد می کاهش خون در سرب میزان مدتی از پس و شود می استخوان وارد

 شود می خون وارد و شود می خارج ها استخوان از سرب اين ،جراحی عملبیماری يا  يک مثل

 .میکند ايجاد فرد در را مسمومیت عالئم و
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 ماده متابولیسم 

 دارد کمی toxicity خودش toxic ی ماده گاهی شود؟ می تبديل چیزهايی چه به ماده آن

 ها Pesticide بعضی مورد در اي .شود می بیشتر آن toxicity شود می بدن وارد وقتی یلو

 می ايجاد را تری toxic بسیار ی ماده گیرند می قرار آفتاب نور با مستقیم تماس در که هنگامی

 چون: کند می فرق Pesticide آن با تماس در کشاورز و پاش سم عالئمشدت  يعنی کنند

 .شود می مواجه تری سمی ی ماده با با آفت کش، آفتاب نور تماس دلیل به کشاورز

 : Half-life نیست خطی نمودار يک تابع که بدن از ماده يک خروج میزان! 

 

 Toxicity است مرتبطدر فرد  عواملی چه با ماده يک : 

 با مسمومیت مثالً هستند تری حساس های range پیر خیلی يا جوان خیلی افراد: افراد سن -1

 .است بالغ افراد از شديدتر بسیار بچه ها در سرب

)این قسمتو متوجه نشدم، عین فرمایش استادو  :جنس -2

. ها خانم فیزيولوژيک های هورمون خاطر به نوشتم. دیگه با خودتون!!!(

 اثرات ها خانم در بنابراين يا حاوی چربی هستند  دارند چربی خاصیت ها توکسین بعضی

  .روند می کبد در که اين خاطر به دارند بیشتری

3-  Individuality :ًترند حساس ،کسان}تقريبا{ ي ژنتیک علی رغم خانواده افراد بعضی مثال.  

4- Genetic :ترند حساس سموم بعضی به برخی افراد  

 مختلف نژادهای -5

Bernardino Ramazzini (کار طب علم پدر ) :«از مريض  حتما را سوال اين پزشکان همه

 [?Of what trade are you] «چیست؟ شما حرفه:بپرسند
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 مثالً! کند می فرق حرفه با شغل. يابد می اهمیت بسیار بیماران Management در فرد شغل 

 کارگر،يا... .  بنا جوشکار، بپرسید دقیقاً. داريم کارگر نوع چند: مهست کارگر بگويد فرد است ممکن

 ! نیست فرد حرفه بیانگر کارمند

يک بیماری  ؛ چون شغلی بودناستولی تشخیص آن سخت بیماری شغلی راحت، تعريف  نکته:

به خصوص در مورد  به اين معنی است که غیر شغلی بودن آن را بايد رد کرد که بسیار سخت است؛

است.   شغلی های بیماریسیستم درگیر در شايع ترين که  اسکلتی -عضالنیبیماری های سیستم 

است که تايید شغلی  ر دردکمشايع ترين شکايت هم  چون از عوامل مختلفی می تواند ناشی شود.

           در هنگام ارجاع دادن به طب کار هیچ گاه در برگه تشخیص نگذاريد. بودن آن سخت است.

شغلی است می نويسیم می تواند شغلی  % 50باالی  بیماری فرد به احتمال اگر تشخیص داديم که

 پس اصطالحات را درست به کار ببريم. ؛باشد

 مزوتلیوما (2آزبستوز  (1 یماری صرفا شغلی داريم:تعداد محدودی بنکته: 

 

 : مختلف های ارگان روی ها بررسی اثرات توکسین

 Cordiovascular System (ترين پراهمیت :) 

 :در ارتباط اند هايی اریمیب چه با ها يوتوکسیندکار

  (CHD)Coronary Heart Disease ، کارديومیوپاتی، آريتمی ،HTN ،لکورپولمون 

1. :(CHD)Coronary Heart Disease  

a) CO:  

 Industrial ترين شايع) است( مونوکسید کربن) System CO, اين توکسین ترين شايع

toxin )است صنايع در مرگ علت ترين شايع و .CO  به بااليی خیلیتمايل Hb و دارد 

 . شود انجام بافت اکسیژن رسانی به دهد نمی اجازه
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 CO و است کم اکسیژن سوزی آتش در چون: اناننش آتش -CO: 1 با تماس در مشاغل

       .ايستند می ها راه سرچهار که پلیس هايی:  Police officer -2. شود می تولید

3- : toll collecter نگهبان -4. کنند می آوری جمع را ها جنازه فجايع در که کسانی 

  گری ريخته -6 پل و تونل کارگر -5 پارکینگ

  :CO با مسمومیت عالئم

  مرگ  %50 کما،  %30 سردرد، Hb 20-10% : کربوکسی بر اساس میزان

 .دمی باش %8 تا سیگاری افراد و %4 سیگاری غیر افراد خون در Hb کربوکسی معموالً

 CO به دارند CAD که هم افرادی. کند ايجاد آترواسکلروز تواند می CO با مزمن تماس

 .ترند حساس

b) نیترات ترکیبات يا نیتروگلیسرين:  

 های قرص که هايی کارخانه کند، می تولید منفجره مواد که هايی کارخانه در

 .هستند تماس در ، افراد با اين موادکنند می تولید نیتروگلیسرين

:Monday-Morning AnginA که کسانی در Chronic exposure بعداز روز در دارند 

 تواند می که ندکن می پیدا Rebound Vasosposm  ,(Monday) تعطیلی

Ventricular Fibrillation بهداشت اقدامات خاطر همین به بدهد؛ افراد اين در ناگهانی 

  است اهمیت با العاده فوق اند تماس در ماده اين با که افرادی در ای حرفه

c) صدا و سر:  

 آترواسکلروز که شده اند ثابت تماس در (TLV>85 dB) باال صدای و سر با که کسانی در

 .شوند می باال فشارخون دچار و است تر يعشا
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d) 2( سولفید دی کربن:(CS  

 زيادی میزان به را عروقی – قلبی های بیماری معموالً و شود می استفاده نساجی صنايع در

 [Slide:  5 fold increases risk of death from CHD] .برد می باال

 

  :ها آريتمی .2

 ها اين. شوند می استفاده ها سازی يخچال و ها يیشو خشک درهالوژنه که  های هیدروکربن

 :کنند می ايجاد متفاوتی عالئم مختلف های Level در

low level :Palpatations, myocardial irritability 

high levels :SA blocks, AV blocks 

all levels :PAT(Paroxysmal Atrial Tachicardia), V tach, SVT 

 

 :کارديومیوپاتی .3

 چون! است کم ايران در دهد؛ می کارديومیوپاتی که است هايی کارديوتوکسین از التکب 

 امااست،  تنفسی بیشتر کبالت مسمومیت عالئم. شود می استفاده آبجو در کف ايجاد برای

 .بدهد کارديومیوپاتی تواند می شود استفاده خوراکی صورت به اگر

4. : HTN   

I. تواند می که توکسینی :کادمیوم HTN ايجاد طريق از يعنی بدهد؛ یرمستقیمغ 

 .دهد می HTN نفروپاتی

II. :تواند و گاهی اوقات مستقیم می غیرمستقیم صورت به  سرب HTN بدهد که بیشتر 

تواند باشد.  می هم نقرس و هیپراوريسمیگاهی بواسطه  و نفروپاتی است طريق از

 ند.عالمتی ممکن است ايجاد ک سرب توکسینی است که تقريبا هر نکته:

III. روانی های استرس 
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IV. گرمايی های استرس 

V. ارتعاش :  

 Locol (hand) vibration: دست در برقی يا مته برقی اره که کسانی مثل 

 عروق در که داريم HZ1000 باالی فرکانسدر اين نوع ارتعاش،  .گیرند می

 با که کسانی در خاطر همین به و شود می جذب دست ناحیه اعصاب و

 dead) دچار نکنند رعايت را TLV اگر دارند کار و سر باال های ارتعاش

finger) White finger از بین رفته و  اعصاب و عروق بگونه ای که شوند می 

 !ندارد حس انگشت

 :Whole Body vibration ً5-3 در فرکانس معموال Hz دربیشتر  بوده و 

 آن با وزر هر ما همه ديده می شود. دريانوردان و خلبانان کمتر و ها راننده

 خاطر به. است( ماشین بیماری) Motion Sickness آن عالئم زادر تماسیم. 

 .شود می درد کمر باعث کمر در، نشیند می عروق در ارتعاش اين که اين

 به مرور زمان باعث فشار خون می شود. اتارتعاش اينهمچنین 

5. Cor Pulmonale: 

آسیب به  کورپولمونل و ود و بعد باعثنوعی کارديوواسکوالر توکسین باعث پنوموکیوز می ش

یوز داده و می توان گفت بیماری قلبی فرد به خاطر تماس با سمی است که اول پنوموک قلب می شود.

 ه است.بعد باعث آسیب قلبی شد

 Peripheral vascular disease: 

نوان که به ع PVCمر آن يا همان ولی پلی آنژيوسارکوم کبدی می دهدمونومر وينیل کلرايد 

هم به عنوان   Vibrationايجاد می کند. benignيک پنوموکونیوز  پوشش سیم استفاده می شود،

 بدهد. Peripheral vascular diseaseيک توکسین!!! میتواند 
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 تنفسی سیستم: 

 :آسم 

فايده آن اين است که  آسم ها شغلی اند. % 5 يکی از شايع ترين بیماری های تنفسی آسم است.

 کنیم يا آن را کنترل کنیم. از ايجاد آن جلوگیریمی توانیم 

آرد يکی از شايع ترين موادی است يی است. در واقع نانوا مرتبط با آسم شغلی  شايع ترين شغل

  که آسم شغلی می دهد.

 :غلی دو کار بايد انجام داددر بیماری آسم ش

 .دارد آسم بدهیم که واقعا فرد تشخیص (1

  فرد آسم می دهد يا نه؟آيا مواد موجود در محیط کار  (2

 موادی که می توانند آُسم شغلی ايجاد کنند: 

 ، wood dust،western red cedarsکتان،  -

 حیوان ها و پرندگان )کسانی که با حیوان ها سروکار دارند،احتمال آسم در آن ها باال ست(، -

 دی ايزوسیانات)در کفاش ها عامل ايجاد آسم است.(،  -

 آنتی موآن ، کبالت و استیل. نیکل، کروم، پالتینیوم، -

می گويیم احتمال دارد آسم شغلی باشد و می رويم مدت زمان  اگر اين مواد در محیط کار فرد باشد،

 بررسی می کنیم.را تماس فرد با مواد شیمیايی 

باشد افراد ديگری  irritant. اگر از نوع  irritantبايد مشخص کنیم که آسم شغلی آلرژيک است يا 

 ن محیط در معرض خطر آسم هستند.هم در آ

 Byssinosis: 

در بیماران تنفسی حتما در مورد شغل آن ها  در افرادی ديده می شود که با پنبه سروکار دارند.

 بپرسیم و اگر کشاورز بودند،حتما در مورد محصولی که با آن سروکار دارند بپرسیم.
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 Hypersensitivity pneumonitis: 

نوعی آسم است که بیشتر آلوئول ها}و برونشیول های انتهايی{ را درگیر می کند. مريض با عالئم 

می   consolidationپنومونی، همانندآسم و تنگی نفس مراجعه می کند و وقتی عکس می گیريم 

 بینیم. در صورتی که در آسم معمولی، پرهوايی داريم.

 ر دارند، ديده می شود.سروکا نیشکر اين بیماری در افرادی که با

است. بیمار  hypersensitivity pneumonitisنوعی Farmer's lung disease نکته: 

ساعت بعد از اينکه سر زمین بوده با عاليم شبیه آنفوالنزا مثل سرفه، ضعف،  8تا  4کشاورزی است که 

ر قارچ ها می باشد(. )علت اين امر تماس با اسپومراجعه می کند - شب نصف معموال -ديس پنه و... 

اگر تشخیص ندهیم که اين يک بیماری شغلی است و بگويیم . حال می بینیم infiltrationدر عکس 

 که مشکلی نخواهد بود و به کارش بازگردد به مرور زمان دچار فیبروز ريه  می شود.

 :Acute respiratory irritants  

د عاليم تنفسی از خود بروز می دهد، مانند: موادی هستند که فرد در لحظه ی تماس با اين موا 

سولفور دی اکسید،کلرين، ازن، بخارات جیوه، آمونیاک و وايتکس. درمان هم به صورت حمايتی   

         خواهد بود.

 آزبستوزيس: 

است. اين ماده حاوی  امروزه استفاده از آن ممنوع آزبست يک عايق بسیار خوب است، ولی

کريستال های خاص کوارتز است که باعث تحريک ماکروفاژهای آلوئولی می  فیبرهای باريکی از جنس

 را سبب شود. مزوتلیوماشديد در ريه می کند، يا اينکه ممکن است  فیبروزگردد و شروع به ايجاد 

در افراد سیگاری معموال مواجهه با اين ماده احتمال سرطان ريه را فوق العاده باال می برد؛ يعنی 

 با هم دارند. سینرژيسمت اثرات سیگار و آزبس

[Slide: Asbestos body  protein coated fiber which contains iron] 

 {Pleural plaques and benign pleural effusionsساير عوارض )اساليد(: {

 Coal Worker's Pneumoconiosis: 
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در ريه تجمع يافته  ماکول سیاه رنگ زغال در اين افراد ريه مثل زغال سنگ  سفت می شود.

می دهد و در اسپیرومتری  Centrolobular Emphysemaرا می گیرد و ريه و به مرور زمان تمام 

 دارد. Obstructiveالگوی 

[Slide: May progress rapidly from minor lesions to advanced forms] 

 سیلیکوزيس: 

. در اين افراد ريه شايع استا سیمان که در افراد در تماس ب ،فرم بسیار بدتر پنوموکونیوزيس

 سرطان ريههمچنین می تواند  ديده می شود. Restrictiveبوده و در اسپیرومتری الگوی  Silicoticها 

 .ايجاد کند

[Slide:  Progresses slowly through increasingly severe disease] 

 

 اعصاب سیستم 

       سیمتق Central و Peripheral عصبی مسیست بر مؤثر ی دسته دو به را ها نوروتوکسین

 :کنیم می

 :PNS neurotoxins 

o Pesticides (ها کش آفت )استراز کولین استیل مهار با که ها ارگانوفسفره مانند 

 .گردند می پاراسمپاتیک های پايانه در کولین استیل میزان افزايش باعث

o ها مهارکننده که ها سفرهارگانوف برخالف(: خیم خوش ی ارگانوفسفره) کارباماتها 

  بصورت را آنزيم اين کارباماتها هستند استراز کولین استیل آنزيم ناپذير برگشت

 .کنند می مهار پذير برگشت

o 2( سولفید دی کربن(CS :های نوروتوکسین از pheralriPe همچنین. است 

 به رتین عروق بر خصوص به دارد وعروق قلب بر اثراتی شد ذکر که همانطور

 معاينه برای را او رود، می 2CS با مسمومیت به شک فردی در وقتی که ریطو

 .فرستیم می رتین عروق
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o ،و آنیتموان یک،نارس سرب، جیوه acrylamide های نوروتوکسین ساير از 

peripheral هستند . 

 :CNS neurotoxins  

. ندمؤثرا CNS بر هم و PNS بر هم که هستند هايی نوروتوکسیناز  سرب و آرسنیک

 .شود اطفال در بخصوص epilepsy باعث تواند می سرب

 Xylene و تولوئن بنزن، ،CO هالوژنه، های هیدروکربن جیوه، ،2CS منگنز،ساير موارد:  

 : شوند می پارکسینون باعث که موادی: نکته

 يک آخر مورد که ؛pyridine) hydrotetra lpheny-methyl 4-n( MPTP  و CO ، 2CS ،منگنز

intermediate product باشد می شیمیايی مواد برخی تولید در. 

 

 : Specific Toxins 

  :سرب.1

 ریبات های کارخانه در خصوص به است زياد خیلی برس با مسمومیت عاليم ايران در

  Ceramic و glass با تماس –( سربی های لوله با تماس) ها کشی لوله در همچنین. سازی

 . خوراکی يا تنفسی: تماس نحوه

 باشد بیچر در محلول بصورت سرب اينکه مگر ندارد ارزش خیلی سرب با پوستی تماس

 . شود جذب پوست طريق از تواند می که سرب اتیل تترا نظیر سرب آلی محلول مثالً

 ساير به سپس يابد می تجمع RBC در ابتدا سرب، با مواجهه از پس: سرب تجمع های محل

 .يابد می تجمع bone marrow و درونی نهایارگا در بیشتر و رود می ارگانها

 .کند می درگیر را ارگانی هر سرب: درگیری ارگان ها

- GI  :پیدا آپاندسیت شبیه عاليمی گاهی که ابدومینال کولیک – ها لثه در سرب تجمع                     

 . کند می
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- :CNS/PNS  خیلی زهایدو در بخصوصی سربی انسفالوپاتی، اطفال دربخصوص  تشنج 

 (.180 تا µg/dl 120 از بیش) باال

 کلیه -

 تناسلی دستگاه -

 اطفال در سرب با مسمومیت عاليم: 

 که هايی بچه .است خطرناکتر ها بچه مغز در سرب تجمع ها، بچه در مغز تکامل و رشد بعلت

 مچنینه. شوند ADHD دچار يا و کنند پیدا پايینی هوشی بهره است ممکن هستند سرب با تماس در

 .بگذارد منفی تأثیر شنوايی سیستم و کالمی های مهارت يا و هوش ، يادگیری رب است ممکن

 بزرگساالن در سرب با مسمومیت عاليم: 

 (Stillbirth) زايی مرده -

 کنند می کار سازی ریبات در که آقايان در بخصوصی باروری مشکالت -

- HTN 

-   :GI problems،روده و معده اسپاسم کولیک 

 عصبی اختالل -

 حافظه و تمرکز بر اثر -

- impotency 

 فراتر نبايد µg/dl10 از خون سرب سطح اطفال، در وقت هیچ CDC ی مصوبه طبق بر: نکته

 .کرد خواهد بروز سرب با مسمومیت عاليم صورت اين غیر در. رود

: medical surveillance requirements صورت به يدبا دارند، تماس سرب با که افرادی در 

 بايد بود استاندارد مقادير از بیشتر اگر. کرد رییگ اندازه را آنها کار محل هوای سرب میزان ای دوره

 .(يکبار سالی حداقل) شود گیری اندازه افراد اين خون سرب سطح
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 Chelation therapy فرد که گیرد می صورت زمانی فقط سرب با مسمومیت درمان منظور به 

 Chelation نبايد نبود دار عالمت اگر .باشد شده عالمت دچار( 40 باالی مثالً) البا سرب سطح با

therapy سرب سطح اگر. بیايد پايین سرب سطح تا نرود کار محل به مدتی بايد فرد بلکه کرد     

 سربی آنسفالوپاتی احتمال زيرا دهیم می انجام Chelation therapy صورت هر در باشد 021 از باالتر

 .است مطرح فرد اين ایبر

 که است اين کنیم نمی Chelation therapy را عالمت بدون فرد اينکه علت استاد فرموده طبق

 با. است يافته تجمع سرب نیز او استخوان مغز در يقیناً است باال خون سرب سطحکه  چنین فردی در

 کلیه از تا شود می خون وارد بود يافته تجمع استخوان مغز در که سربی ، Chelation therapy انجام

 علی که فردی شود می باعث اين و رود می ترباال خیلی فرد اين سربخونی  سطح نتیجه در شود دفع

 .کند پیدا عالمت جا، نابه درمان ی نتیجه در نداشت، عالمتی سرب باالی خونی سطح رغم

 : آرسنیک .2

 يک گاز اين که شود آزاد ینآرس گاز است ممکن طال ذوب حین طال، کارگاهای در

 .شود می همولیز عاليم باعث و است هماتوتوکسین

 .شود می استفاده هم ها کش آفت تولید در آرسنیک از

 arsine گاز و Arsenic trioxide ، Arsenic pentoxide که دارد وجود آرسنیک از ترکیب سه

 : است صورت 3 به آرسنیک با تماس. باشند می

 pulmonary یستمس و بینی تحريک :تنفسی -

 گوارشی -

 irritant هم و  allergic عنو هم یتماس درماتیت: پوستی -

 .است کارسینوژن و نموتاژ تراتوژن، آرسنیک: نکته

 :  عوارض

 Keratoses 
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 Keratoconjunctivits 

 Myocardial damage (prolonged QT) 

 Bone marrow hypoplasia 

 Peripheral neuropathy (sensory, motor) جوراب – دستکش الگوی با 

 :کادمیوم .3

 – نیکل های ریبات ، fabricating ، Welding ، (Electroplating) آبکاری در آن کاربرد

 شدن بخار مثالً است تنفسی ی طريقه به بیشتر آن با تماس  می باشد. رنگدانه و تولید کادمیوم

 .ذوب حین آن

 غیرمستقیم بصورت و شده نفروپاتی باعث کلیه در. است کبد و کلیه بدن در آن تجمع محل

HTN دهد می . 

: Acute toxicity تواند می آن بخارات metal fume fever همچون عاليمی با که. کند ايجاد 

 به است همراه bronchial/pulmonary irritation يا و نفس تنگی مثل تنفسی اختالالت تب،

 از يعنی است Conservative بصورت راداف اين درمان. دهد رخ ريوی ادم است ممکن ندرت

 .برسانیم اکسیژن آنها به و کنیم دورشان آلوده محیط

 Chronic toxicity :باعث کادمیوم با مزمن و مدت طوالنی تماس tubular damage نفروپاتی و 

 .گردد می

 : نیکل .4

 .دارد وجود نیکل یبدل آرايشی لوازم در

 .شود می يکآلرژ درماتیت باعث. تاس پوستی يا تنفس آن با تماس های روش

 سینوس و ريه کنسر تواند می همچنین گردد می آسم و irritation باعث تنفسی سیستم در

 .کند ايجاد ازالن
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 ايجاد رغم علی آن فلزی فرم و دارند بیشتری کارسینوژنیک اثرات نیکل محلول های فرم: نکته

 .نیست کارسینوژن پوستی، های واکنش

  :کربونیل نیکل .5

 می استفاده نیکل معدن  سنگ از نیکل استخراج برای بیشتر که ،نیکل از آلی ترکیب يک

 .گردد

 است ممکن .گردد می Weakness و تهوع خستگی، سردرد، باعث ماده اين با مسمومیت

influenza Like syndrome بین معموالً. بدهد inhalation تنفسی عاليم شروع و ماده اين 

 .دارد وجود Latent period ساعت 36 تا Chest pain، 12 و shortneas of breath نظیر

 : واناديوم .6

 تولید در همچنین. دارد کاربرد آلیاژ ساخت در و است نامحلول های نمک صورت به بیشتر

 کاری برنج ايعصن کاران، جوش .دارد مصرف ها رنگدانه ساخت در و کاتالیزور بعنوان استیل

(brazing) هستند تماس در ماده اين اب کاری برش و. 

 .است چشم طريق از تماس يا تنفس آن با تماس های راه

 عاليم صورت به بیشتر و کنند می تظاهر شکل يک به معموالً آن زمنم و حاد سمیت

 .است چشمی و تنفسی

Rinorrhea ، sneezing (عطسه )، eye watering ، Sore throat ، Cough ، Wheeze و 

green tongue (رنگ سبز زبان )است آن عاليم از. 

 

 

  Metal Fume Fever :توضیح بیشتر
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 طول در فرد. کند می مراجعه اورژانس به شب های نیمه که است کار جوش يک بیمار معموالً 

 مراجعه زير عاليم با شب نیمه ناگهان ولی است کرده می کار مشکل هیچ بروز بدون ساعت چند روز

 :کند می

 Upper respiratory tract irritation 

 Chest tightness, cough 

 Headache, myalgias 

 Fever, tachycardia 

 Elevated WBC with shift 

 .باشند می منیزيوم و کادمیوم مس، روی،: گردند می تب نوع اين باعث کاری جوش در که فلزاتی

 .کند می بروز metal fume fever مسمومیت، عامل با مواجهه بعداز ساعت 4-6 معموالً: نکته

 .کرد گوشزد را بهداشتی های توصیه بايد بیمار به و است اکسیژن با Conservative آن درمان

 

 

 پیروز و شادمان باشید

 احمدی -سررشته داری -بريجانی


