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Key facts

 Lead is a cumulative toxicant that affects multiple body systems and is particularly
harmful to young children.

 Childhood lead exposure is estimated to contribute to about 600 000 new cases of
children developing intellectual disabilities every year.

 Lead exposure is estimated to account for 143 000 deaths per year with the highest
burden in developing regions.

 About one half of the burden of disease from lead occurs in the WHO South-East
Asia Region, with about one-fifth each in the WHO Western Pacific and Eastern
Mediterranean Regions.

 Lead in the body is distributed to the brain, liver, kidney and bones. It is stored in the
teeth and bones, where it accumulates over time. Human exposure is usually assessed
through the measurement of lead in blood.

 There is no known level of lead exposure that is considered safe.
 Lead poisoning is entirely preventable.

Lead is a naturally occurring toxic metal found in the Earth’s crust. Its widespread use has
resulted in extensive environmental contamination, human exposure and significant public
health problems in many parts of the world.

Important sources of environmental contamination include mining, smelting, manufacturing
and recycling activities, and, in some countries, the continued use of leaded paint and leaded
gasoline. More than three quarters of global lead consumption is for the manufacture of lead-
acid batteries for motor vehicles. Lead is, however, also used in many other products, for
example pigments, paints, solder, stained glass, crystal vessels, ammunition, ceramic glazes,
jewellery, toys and in some cosmetics and traditional medicines. Drinking water delivered
through lead pipes or pipes joined with lead solder may contain lead. Much of the lead in
global commerce is now obtained from recycling.

Young children are particularly vulnerable to the toxic effects of lead and can suffer profound
and permanent adverse health effects, particularly affecting the development of the brain and
nervous system. Lead also causes long-term harm in adults, including increased risk of high
blood pressure and kidney damage. Exposure of pregnant women to high levels of lead can
cause miscarriage, stillbirth, premature birth and low birth weight, as well as minor
malformations.

Sources and routes of exposure



People can become exposed to lead through occupational and environmental sources. This
mainly results from:

 inhalation of lead particles generated by burning materials containing lead, e.g. during
smelting, informal recycling, stripping leaded paint and using leaded gasoline; and

 ingestion of lead-contaminated dust, water (from leaded pipes), food (from lead-
glazed or lead-soldered containers).

The use of some traditional cosmetics and medicines can also result in lead exposure.

Young children are particularly vulnerable because they absorb 4–5 times as much ingested
lead as adults from a given source. Moreover, children’s innate curiosity and their age-
appropriate hand-to-mouth behaviour result in their mouthing and swallowing lead-
containing or lead-coated objects, such as contaminated soil or dust and flakes of decaying
lead-containing paint. This route of exposure is magnified in children with pica (persistent
and compulsive cravings to eat non-food items), who may, for example pick away at, and eat,
leaded paint from walls, door frames and furniture. Exposure to lead-contaminated soil and
dust resulting from battery recycling and mining has caused mass lead poisoning and multiple
deaths in young children in Senegal and Nigeria.

Once lead enters the body, it is distributed to organs such as the brain, kidneys, liver and
bones. The body stores lead in the teeth and bones where it accumulates over time. Lead
stored in bone may be remobilized into the blood during pregnancy, thus exposing the fetus.
Undernourished children are more susceptible to lead because their bodies absorb more lead
if other nutrients, such as calcium, are lacking. Children at highest risk are the very young
(including the developing fetus) and the impoverished.

Health effects of lead poisoning on children

Lead has had serious consequences for the health of children. At high levels of exposure, lead
attacks the brain and central nervous system to cause coma, convulsions and even death.
Children who survive severe lead poisoning may be left with mental retardation and
behavioural disruption. At lower levels of exposure that cause no obvious symptoms, and that
previously were considered safe, lead is now known to produce a spectrum of injury across
multiple body systems. In particular lead affects children’s brain development resulting in
reduced intelligence quotient (IQ), behavioural changes such as shortening of attention span
and increased antisocial behaviour, and reduced educational attainment. Lead exposure also
causes anaemia, hypertension, renal impairment, immunotoxicity and toxicity to the
reproductive organs. The neurological and behavioural effects of lead are believed to be
irreversible.

There is no known safe blood lead concentration. But it is known that, as lead exposure
increases, the range and severity of symptoms and effects also increases. Even blood lead
concentrations as low as 5 µg/dl, once thought to be a “safe level”, may result in decreased
intelligence in children, behavioural difficulties and learning problems.

Encouragingly, the successful phasing out of leaded gasoline in most countries has resulted in
a significant decline in population-level blood lead concentrations. There are now only six
countries that continue to use leaded fuel.



WHO response

WHO has identified lead as one of ten chemicals of major public health concern, needing
action by Member States to protect the health of workers, children and women of
reproductive age.

WHO is currently developing guidelines on the prevention and management of lead
poisoning, which will provide policy-makers, public health authorities and health
professionals with evidence-based guidance on the measures that they can take to protect the
health of children and adults from lead exposure.

Since leaded paint is a continuing source of exposure in many countries, WHO has joined
with the United Nations Environment Programme to form the Global Alliance to Eliminate
Lead Paint. This is a cooperative initiative to focus and catalyse efforts to achieve
international goals to prevent children’s exposure to lead from leaded paints and to minimize
occupational exposures to such paint. Its broad objective is to promote a phase-out of the
manufacture and sale of paints containing lead and eventually eliminate the risks that such
paints pose.



مسمومیت با سرب و تاثیر آن بر سالمت

:نکات کلیدي

گذارد و هاي مختلف بدن انسان تاثیر میسرب نوعی ماده سمی است که در بدن انباشته شده و بر سیستم
.خطرناك استبه خصوص براي کودکان کم سن و سال بسیار مضر و

 زندکودکان را رقم میهوشی هاي مورد جدید ناتوانی600000مواجهه کودکان با سرب همه ساله قریب به.
  خورد که بیشترین آن در مناطق درحال مورد  مرگ در اثر مواجهه با سرب رقم می143000ساالنه حدود

.توسعه است
و حدود یک پنجم دهدروي میجنوب شرق آسیاهاي ناشی از سرب در مناطق حدود نیمی از مسمومیت

.فتداغرب اقیانوس آرام و مدیترانه شرقی اتفاق میدر هر یک از دو منطقه 
ها و استخوانشود و به مرور زمان در دندانها پخش میسرب در بدن انسان در مغز، کبد، کلیه و استخوان -

.شودسنجیده میدر خون موجود یین میزان سرب مواجهه با سرب در انسان از طریق تع. شودها ذخیره می
حد مجازي براي مواجهه بدن انسان با سرب تعریف نشده است.
مسمومیت با سرب به طور کامل قابل پیشگیري است.

هايآلودگیمصرف گسترده آن موجب .شودسرب یک ماده سمی طبیعی است که در پوسته زمین یافت می

.معضالت سالمت عمومی در اغلب نقاط جهان شده استو ، مواجهات انسانیمحیطیوسیع

هاي ها، کارخانجات تولیدي و فعالیتخانهمعادن، تصفیه: عبارتند ازهاي محیطیآلودگیابعمنمهمترین

بیشتر از سه چهارم .سرب داربنزین و حاوي سربهاي رنگمصرف مستمربازیافتی و در بعضی کشورها، 

براي وسایل نقلیه هاي اسیدي سرب دارباتريه کارخانجات سازندط به در جهان مربومصرف سرب 

-، شیشهکاريها، لحیم، نقاشیمواد رنگیدیگر مانند از محصوالت بسیاريدر سرب همچنین .موتوري است

لوازم آرایشی ها و برخیاسباب بازيجواهرات،هاي سرامیکی، کریستال، مهمات، لعابهايگلداني رنگی، ها

سربی در سیستم آبرسانی یا اتصاالت هااستفاده از لوله.گیردروهاي سنتی مورد استفاده قرار میو دا

حاصل در بازارمورد استفاده سرباغلب در حال حاضر.دنبال داردبهنیزاحتمال آلودگی آب آشامیدنی را

.استهاي بازیافتی فعالیت

رات فراوان و پایداري تاثیسرب ویار آسیب پذیرندبسمسمومیت با سرب نسبت بهکودکان کم سن و سال 

تاثیرات طوالنی مدتی بر سرب همچنین. گذارده تکامل مغز و سیستم عصبی شان میژویها ببر سالمت آن

مواجهه زنان باردار .آسیب کلیوي اشاره نمودخون و افزایش فشارتوان به گذارد که از آنجمله میبالغین می

وزن کم موقع تولد و،پیش از موعد، زایمان زایمان بچه مردهسقط جنین، موجب ي سرب نیز با مقادیر باال

.گرددمیناهنجاري هاي مادرزادي 



:هاي مواجههمنابع و راه

:که عمدتاً عبارتند از. گیرندمواجهه با سرب قرار میدر معرض شغلیمردم از طریق منابع محیطی و 

یاذوب کردنهنگام مثال حاوي سرب، براي ناشی از سوختن مواد سرب ذرات استنشاق: یاستنشاق

......هاي حاوي سرب وي حاوي سرب و استفاده از بنزینرنگهاکندن ، غیر رسمیبازیافت

از(مصرف مواد غذایی، )سربیلوله هاي از (آب مصرف ، آلوده به سربغبار گرد و بلع : گوارشی

).که داراي اتصاالت سربی استاري غذا نگهدو یا ظروفسربی داراي روکش ظروف 

.آیدهاي دیگر مسمومیت با سرب به حساب میاز راهداروهاي سنتی نیز ومواد آرایشیبرخی استفاده از 

5-4،در استعمال مقادیر مشابهباشند زیرامیکودکان کم سن و سال در معرض باالي مسمومیت با سرب 

دست به عادت متناسب با سن همچنین کنجکاوي ذاتی کودکان و . ندکنبرابر بیش از بالغین سرب جذب می

سرب یا داراي روکش سربی آلوده بهو بلعیدن اشیايموجب به دهان بردندر کودکان کم سال بردندهان

این روش .گرددهاي کنده شده رنگ هاي حاوي سرب میگرد و غبار آلوده به سرب یا پوستههمچنین خاك، 

بیشتر است و بصورت ) ولع پایدار و اجباري براي خوردن مواد غیر خوراکی(ان داراي پیکا انتقال در کودک

مواجهه با خاك و . شودکندن و خوردن تکه هاي رنگ حاوي سرب از  دیوار، چارچوب درب و مبلمان دیده می

هاي شدید با سرب و معادن موجب مسمومیتدر یا ها وگرد و غبار آلوده به سرب حاصل از بازیافت باتري

.استمرگ و میر تعداد زیادي از کودکان کم سن و سال در کشورهاي سنگال و نیجریه شده

بدن به مرور . شودها پخش میکبد و استخوان،هادر ارگانهایی نظیر مغز، کلیهسرب پس از ورود به بدن

ها ممکن است طی ه در استخوانسرب ذخیره شد. کندها ذخیره میها و استخوانزمان سرب را در دندان

.بارداري مجدداً به حرکت درآید و وارد جریان خون شود، لذا جنین در معرض مواجهه با سرب قرار گیرد

ها در هنگام کمبود سایر زیرا بدن آنباشندمیکودکان دچار سوء تغذیه بیشتر مستعد به مسمومیت با سرب 

در فقیرکودکان و )دوران جنینیازی حت(ودکان خیلی کم سنک. مواد، از جمله کلسیم، جذب بیشتري دارد

.باشندمیبیشترین خطر معرض 



:تاثیرات مسمومیت با سرب بر سالمت کودکان

عصبی مغز و سیستم در مواجهه با مقادیر زیاد، سرب به .سالمت کودکان داردتاثیرات فراوانی برسرب 

با سربکودکانی که بعد از مسمومیت.شودحتی مرگ میباعث ایجاد کما، تشنج و مرکزي حمله کرده و 

اند که امروزه متوجه شده.شوندذهنی و ناهنجاریهاي رفتاري میهايدچار عقب ماندگیماند اغلب میزنده 

در گذشته بی خطر شود علیرغم آنکه منجر به بروز عالیم آشکاري هم نمیکه حتیمواجههاندكمقادیر

طور مشخص و به . ایجاد کندهاي مختلف بدن در سیستمها را سیبتواند طیفی از آ، میشناخته شده بود

مانند کاهش ، تغییرات رفتاري)IQ(تکامل مغزي تاثیر گذاشته و موجب کاهش بهره هوشیبرویژه سرب 

باعثهمچنین مواجهه با سرب . شودو افت تحصیلی میتمرکز و توجه، افزایش رفتارهاي ضد اجتماعیدامنه 

.گرددمیو آسیب به سیستم باروري ایمنوتوکسیسیتی، کم خونی، افزایش فشار خون، نارسایی کلیوي

.سرب برگشت ناپذیرندناشی ازتاثیرات رفتاري و عصبی رسدبنظر می

البته هر چه میزان مواجهه با سرب افزایش یابد،. شناخته نشده استسرب در خونحد مجازي براي غلظت 

در که میکروگرم در دسی لیتر5غلظت کمتر از حتی. الئم و تاثیرات آن نیز افزایش می یابددامنه و شدت ع

هاي ناهنجاريکاهش بهره هوشی کودکان،تواند باعث می،عنوان سطح مجاز شناخته شده بودهبگذشته 

.رفتاري و مشکالت تحصیلی شود

در اغلب کشورها منجر به کاهش ربحاوي سبنزین آمیزموفقیتاست که حذفنوديباز هم جاي خوش

هاي اکنون تنها در شش کشور جهان همچنان از بنزینهم.استشدهسطح جمعیت غلظت سرب خون در 

.شودحاوي سرب استفاده می

پاسخ سازمان جهانی بهداشت

جامعه عمومی مهم شیمیایی موثر در سالمت سرب را به عنوان یکی از ده عامل سازمان جهانی بهداشت،

همه اعضا نیازمند مشارکتدر سنین باروري رازنان وحفظ سالمت کارگران، کودکانو شناسایی کرده

.دانسته است

است تا هاي پیشگیري و مدیریت مسمومیت با سربگایدالینحال تهیه سازمان جهانی بهداشت هم اکنون در

المت عمومی و صاحبنظران نظام سیاستگزاران، متولیان سراهگشاي هاي مبتنی بر شواهد با گایدالین

.باشدحفظ سالمت کودکان و بالغین در مواجهه با سرببرايسالمت 

سازمان جهانی .استدر بسیاري از کشورهارنگهاي حاوي سرب یکی از منابع پایدار مواجهه از آنجاییکه

-ذف استفاده از رنگبراي حراجهانییعزمسازمان ملل برنامه حفاظت از محیط زیست مشارکت بهداشت با



مشارکتی نوآورانه براي تمرکز و سرعت بخشیدن به اهداف در واقعاین . استنمودهآغاز هاي حاوي سرب 

و کاهش مواجهات ) هاي حاوي سرببدنبال مصرف رنگ(تعیین شده براي کاهش مواجهه کودکان با سرب 

هاي وادار به حذف رنگدي و بازار را کارخانجات تولیکههدف نهایی این است . ها استشغلی با این رنگ

.ها کاهش یابداین رنگمصرف دنبال هبدر نهایت ریسک مواجهه با سرب تا حاوي سرب کنند 


