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اپیدمیولوژی مسمومیت با آرسنیک
یا، آرسنیک بعنوان یک  یکتور در زمان سلطنت ملکه و
سم برای خودکشی مشهور بود. ولی امروزه خوشبختانه به 
سختی پیدا می شود. در سایه بهبود بهداشت و ایمنی در 
ی درانگلستان مسمومیت با آرسنیک، چه  محیط های کار
مسمومیت حاد و چه مزمن، به ندرت وجود دارد. با اینحال 
گریبان صدها میلیون از مردم  آلودگی با آرسنیک سالیانه 

جهان را می گیرد.
در جهان آلودگی درمخازن آب زیرزمینی دربخش هایی 

ی می دهد: از کشورهای زیر رو
مسموم  • جهانی:  بهداشت  سازمان  گزارش  ی  پایه  بر 

شدن تقریبا" 80 میلیون از جمعیت بنگالدش و نزدیک به  
43 میلیون نفر از بنگال غربی هند، با آرسنیک به عنوان 
یخ  بزرگترین جمعیت مسموم شده با آرسنیک در طول تار

توصیف شده است.
کشورهای شیلی • از جمعیت   مسمومیت در 13 میلیون 

) ناحیه Antofagasta(، آرژانتین، مکزیکو و ایاالت متحده 
آمریکا.

چین، تایوان و تایلند. •

اتیولوژی مسمومیت با آرسنیک
آن  • به  باال  در  آرسنیک)که  با  شده  آلوده  آشامیدنی  آب 

اشاره شد(
هندی  • سنتی   طب  داروهای  از  برخی  

گیاهی چینی. عامل  )ayurvedic medicines( و داروهای 
گاهانه جزء ترکیب دارو  است و  آلودگی در این داروها  یا آ

الیش داروها بوجوده می آید. یا در اثر آ

آرسنیک بطور وسیعی در صنایع مدرن بخصوص در تولید حشره 
کش ها، علف کش ها، نگهدارنده های چوب و نیمه رساناها 

استفاده می شود. منابع آرسنیک مثل آب آلوده، هوا، خاک و مواد 
غذایی باعث بیماری های جدی در انسان می شوند.

آرسنیک یک فلز سنگین است که یکی از ترکیبات طبیعی 
پوسته زمین بشمار می رود و در ترکیبات آلی و غیرآلی 

یافت می شود. در فرم غیرآلی بشدت سمی است. 
مسمومیت با آرسنیک از طریق بلعیدن، استنشاق و جذب 
پوستی اتفاق می افتد. آرسنیک به فرم عنصری کمترین 

سمیت را دارد. آرسنیک 3 ظرفیتی بخوبی از طریق پوست 
جذب می شود و 60 بار سمی تر از آرسنیک 5 ظرفیتی 

است که از طریق روده خوب جذب می شود. گاز آرسنیک 
سمیت باالیی دارد.

سمیت آرسنیک در نتیجه اثر آن روی بسیاری از آنزیم ها 
است که متابولیسم و تعمیر DNA را بعهده دارند. آرسنیک 

از طریق ادرار دفع می شود ولی می تواند در بسیاری از 
بافت های بدن انباشته شود.

آرسنیک در بسیاری از داروها مورد استفاده واقع شده و 
تا نیمه اول قرن بیستم  بطور وسیعی در مداوای بیماری 

سیفیلیس بکار می رفته است. در حال حاضر بطور 
روتین در درمان لوسمی پرومیلوسیت و سایر اختالالت 

میلوپرولیفراتیو مورد استفاده قرار می گیرد. ارسنیک نیز 
بعنوان یک پیگمان، یک حشره کش و یک سم مورد 

استفاده قرار گرفته است. آرسنیک خواص سمی زیادی 
مثل سایر فلزات  سنگین از جمله جیوه و سرب از خود بروز 

می دهد نیز در تولید شیشه و نیمه رساناها کاربرد دارد. 
یک منبع آرسنیک می تواند مخازن طبیعی آب باشد که 

سمیت کمتری دارد، همچنین در ماهی ها و غذاهای دریایی 
پیدا می شود. آرسنیک همچنین می تواند در صنایع مختلف 

مورد استفاده واقع شود.

 مقاله علمی
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نادر نوری،کارشناس ارشد سم شناسی بالینی،
 شبکه بهداشت ودرمان مغان)گرمی(، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در  • دیگر  مواد   گونه  این  ها.  کش  قارچ  و  ها  کش  علف 
انگلستان مجوز مصرف ندارند.

نگهدارنده های چوب •
رنگ های سفالگری •
انواع رنگ ها •
دخانیات) ممکن است بیشتر از 6 میکروگرم در هر بسته  •

باشد(
سوزاندن سوخت های فسیلی •
ها  • یسکی  و گونه  این  آمریکا.  در  ساز  دست  های  یسکی  و

یسکی  چون به صورت قاچاق و شبانه درست می شود به و
moon shine)مهتاب(معروف است. 

تماس شغلی
فرعی  • محصول  ارسنیک  فلزی:  آبکاری  و  گداختن  صنایع 

کبالت و نیکل  ی،  سنگ های معدنی  دارای سرب، طال، رو
است.

تعدادی  • در  آرسنید  گالیوم  میکروالکترونیک:   صنعت 
تراشه های کامپیوتری نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان  • آنها  در  سنگ  زغال  که  ی  موتور الت  آ ماشین 
سوخت کاربرد دارد.

ی • تولید شیشه و مواد آتش باز
استفاده از حشره کش ها •
تماس با چوب هایی که ماده ی نگهدارنده اش آرسنیکی  •

است.
و  شده  یافت  یایی  در غذاهای  و  ماهی  در  آلی  آرسنیک   
غیرسمی است لذا عامل مسمومیت با آرسنیک نیست. بطور 
مشابه تماس به مدت طوالنی با بریدن و سوزاندن چوب های 

محافظت شده با copper chrome arsenate،منجر به افزایش 
سطح خونی آرسنیک آلی می شود ولی هیچگونه عالیم ناشی 

از مسمومیت با آرسنیک مشاهده نخواهد شد.

عالیم مسمومیت حاد با ارسنیک
   30 از  معموال"  آرسنیک  با  حاد  مسمومیت  های  نشانه 

یاد  ز مقادیر  بلعیدن  کند.  می  پیدا  نمود  ساعت   2 تا  دقیقه 
آرسنیک  بطور تیپیک  منجر به گاستروآنتریت شدید، ایجاد  
سیالن  و  بدن  های  بافت  و  مسموم  فرد  تنفس  در  سیر  بوی 
مشخصات  سلسله  یک  این  شود.  می  دهان  بزاق  شدید 
یک وقلبی  است.  نارسایی در چند اندام بدن با عالیم نورولوژ
در  اختالل  و  بزرگساالن  تنفسی  دیسترس  سندرم  آن  بدنبال 
کلیه اتفاق می افتد. اختالل در عمل  مخ در  عملکرد کبد و 
وقوع  به  مانده  زنده  اشخاص  در  ها  هفته  تا  روز  چند  عرض 
پاتی  نورو و  طاسی  و  مو  ریزش  باعث  که  ی  طور پیوندد.  می 

باالرونده در فرد می شود. 

جزئیات ویژگی های  مسمومیت حاد با آرسنیک
: اغلب در تنفس فرد و بافت های بدن وجود دارد. • بوی سیر
تهوع  • شکمی،  درد  بزاق،  ترشح  ازدیاد  ای:  –روده  معدی 

آرسنیک  هیپووالمیک.  شوک  به  شونده  منجر  اسهال  و 
های  زخم  ایجاد  به  منجر  و  است  خورنده  بسیار  3ظرفیتی 

ی و خونریزی های گوارشی می شود. دهانی، دیسفاژ
– عروقی: اختالل در  عملکرد بافت ماهیچه قلبی،  • قلبی 

نوار  Hyhcدر  تغییرات  شوک،  یا  هیپووالمیا  دهیدراسیون، 
یای اندام ها قلبی و فیبریالسیون بطنی و قانقار
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ریه،  سرطان  پوست،  اسکوآموس  سلول  سرطان  و  ای  پایه 
سرطان مثانه و کلیه، سرطان غدد لنفاوی، حنجره و کبد.

تشخیص افتراقی مسمومیت با آرسنیک
سایر فرم های مسمومیت با فلزات سنگین، بوتولیسم،   

گاستروآنتریت و سندرم اورمی همولیتیک. ضایعات پوستی 
ممکن است مشابه سایر فرم های درماتیت بنظر برسد.

روش های تشخیص مسمومیت حاد با آرسنیک
مشکوک:  • بلعیدن  از  بعد  4ساعت  حداقل  مراقبت 

اشباع  تنفسی،  سرعت  خون،  فشار  قلب،  ضربان  کنترل 
کسیژن ،  انجام نوار قلبی و خارج ساختن ادرار با سوند. ا

خونی  • گازهای  و  بیوشیمی  هماتولوژی،  های  آزمایش 
سرخرگی آنطوری که برای هر بیمار با وضع حاد انجام می شود.

ی • آنالیز کامل ادرار
• ECG
تعیین میزان آرسنیک در خون و ادرار •
غیرآلی  • ایکس)ترکیبات  اشعه  با  شکمی  رادیوگرافی 

ی کدورت ایجاد می کنند( آرسنیک از لحاظ رادیولوژ

روش های تشخیص مسمومیت مزمن با آرسنیک
در  • غلیظ شده  ادرار  آرسنیک،  با  مزمن  تماس  در 

تشخیص مفید است.
نمونه گیری از مو •
تعیین میزان آرسنیک در آب آشامیدنی •

کنترل و درمان مسمومیت حاد با آرسنیک
گر آلودگی پوستی  • بیماران را از منبع آرسنیک دور کنید. ا

اتفاق بیفتد با آب فراوان شستشو دهید. لباس های آلوده 
ید. شده را از تن در بیاور

ید. • بیمار را به هوش بیاور
زغال  • ید.  بگذار کار  آن  شستشوی  برای  ای  معده  لوله 

فعال شده مفید نیست چون آرسنیک را جذب نمی کند.
از  • جلوگیری  برای  گلیکول  اتیلن  پلی  با  روده  شستشوی 

جذب آرسنیک خیلی موثر است.
حذف آرسنیک  از بدن به روش  جراحی و آندوسکوپی  •

بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده واقع شده است.
یدی  • ور داخل  مایعات  کسیژن،  ا مثل  نگهدارنده  درمان 

تنفسی  • دیسترس  سندرم  ریوی،  ادم  تنفسی:  دستگاه 
بزرگساالن و نارسایی تنفسی حاد. 

آرسنیک استنشاقی باعث سوزش، برونکواسپاسم و ادم   
ریوی می شود.

ی ناشی از همولیز  • ی یا هموگلوبینور کبدی: هماتور کلیوی- 
کلیوی  آسیب  با  همراه  حاد  توبولی  نکروز  ی،  پروتئینور حاد، 

حاد، یزقان، هپاتومگالی و التهاب پانکراس.
مرکزی،  • عصبی  سیستم  دستگاه  در  اختالل  عصبی: 

آنسفالوپاتی، کوما و تشنج
مغز  • های  فعالیت  سرکوب  حاد،  همولیز  یک:  هماتولوژ

ممکن  رولو  فرم  تشکیل  و   Basophilic stippling استخوان، 
است در الم خون محیطی مشاهده شود.

پوستی: انواع راش  •

عالیم مسمومیت مزمن با آرسنیک
خصوصیات بالینی اصلی و  عوارض مهم

آرسنیک  • با  مزمن  تماس  اثر  شایع ترین  پوستی:  ضایعات 
شروع  آرسنیک  با  تماس  اولین  از  بعد  سال   10 که  است 
سفید  خطوط  و  پا  و  دست  کف  شدن  شاخی  شود.  می 
همچنین  است.  آن  خصوصیات  از  ها  ناخن  در  عرضی 
سینه،  باالی  و  بازوها  در  بخصوص  هیپرپیگمانتاسیون 
قرنیه  زخم  و  کانجانکتیویت  طاسی،   ، اکسفولیاتیو درماتیت 

روی می دهد.
درد  • وزن،  کاهش  اشتهایی،  بی  ای:  روده  معدی-  عوارض 

و  ای  دیواره  فیبروز  هپاتومگالی،  یرقان،  اسهال.  و  شکمی 
سیروز کبدی

قلبی  • کرونری  عروق  بیماری  قلبی-تنفسی:  عوارض 
)بخصوص در افرادی که دخانیات مصرف می کنند میزان این 
عارضه افزایش می یابد(، میوکاردیت، پریکاردیت، فشار خون 

یه باال، بیماری سرخرگی پیرامونی، بیماری های انسدادی ر
یک: پان سیتوپنیا و کم خونی آپالستیک • عوارض هماتولوژ
پاتی پیرامونی، اختالل در ماهیچه ها  • عوارض عصبی: نورو

و تضعیف آنها، لرزش
عوارض در بیماران دیابتی: خطر بروز آن را افزایش می دهد. •
سرطان: افزایش خطر در بروز سرطان هایی مثل سرطان سلول  •
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بعنوان  • تواند  می  نیز   penicillamine یا   Dimercaprol
و   DMPS توسط  آنها  فعالیت  ولی  شود  استفاده  تیون  کال

DMSA سرکوب می شود.

پیش آگهی مسمومیت با آرسنیک
مقدار  • به  بستگی  آرسنیک  با  مسمومیت  گهی  آ پیش 

از  ناشی  عوارض  و  اثرات  دارد.  آرسنیک  بلعیدن  میزان  و 
چند  از  تماس  از  پس  مختلف  های  زمان  در  مسمومیت 

روز تا چند سال اتفاق می افتد.

پیشگیری از مسمومیت با آرسنیک
از جهت وجود  • آزمایش منابع آب آشامیدنی  زیرزمینی 

آرسنیک.
گیاهان  • از  تعدادی  مخصوص:  ازگیاهان  استفاده 

دارویی چینی مثل Pteris vittata قادر به حذف آرسنیک 
یست هستند. از محیط ز
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برای  ترانسفوزیون خون  از هیپووالومیک،  به منظور جلوگیری 
فنی  و  پام  لوراز پام،  دیاز با  تشنج  درمان  معده،  از  خونریزی 

توئین و استفاده از مسکن ها برای تخفیف درد.
با  • ادرار  در  قلیایی  حالت  ایجاد  کلیه:  عملکرد  در  ل  اختال

استفاده از سدیم بیکربنات به مدت 2ساعت و تکرار آن در 
کاهش نمی دهد  صورت لزوم، همودیالیز غلظت آرسنیک را 

اما ممکن است برای آسیب حاد کلیوی مورد نیاز باشد.
یا  • قرمز  گلبول  ترانسفوزیون  استخوان:  مغز  فعالیت  سرکوب 

کت.  پال
مطابق روش های  • آلودگی پوست:  از  سوختگی های ناشی 

مرسوم درمان می شوند.
مواد  • با  تماس  از  ناشی  سوختگی  عین  چشمی:  تماس 

شیمیایی مورد درمان قرار گیرد.

کالتیون درمانی
یا  • و  بوده  عالیم  دارای  که  بیمارانی  در  را  درمانی  تیون  کال

ی آنها بیش از 200 میکروگرم در لیتر است بکار  غلظت ادرار
می رود.

تیون انتخابی است ولی در مواردی  • کال DMPS یک عامل 
مثل استفراغ بیماران سودمند نیست.


