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شكر وتقدير 
تم تنسيق وضع هذه المبادئ التوجيهية وإنتاجها من جانب إدارة 

البيئة وتغ�ي المناخ والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية. أعدت 
. ا تيمبوسكي المستند جوان

ي 
ي يقدمها أعضاء مجموعة التوجيه �ض

رشادات الفنية ال�ت نحن نثمن الإ
ا بويشيو )قسم  (: آن ي

تيب الهجا�أ منظمة الصحة العالمية )حسب ال�ت
قليمي لمنظمة الصحة  التنمية المستدامة والبيئة الصحية، المكتب الإ
ي دريسي )قسم المناخ 

(؛ وماري نويل برو�ض ض العالمية لمنطقة الأمريكت�ي
والبيئة والصحة، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية(؛ ومحمد 

 ، ي
قليمي لمنظمة الصحة العالمية للعمل الصحي البي�أ علمي )المركز الإ
ق المتوسط؛  قليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة �ش المكتب الإ

لي أونيون )قسم التنمية المستدامة والبيئة الصحية، المكتب 
ض ول�ي

ق آسيا ح�ت  قليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة جنوب �ش الإ
ي قسم البيئة والتغ�ي المناخي والصحة، المقر الرئيسي 

2020، والآن �ض
لمنظمة الصحة العالمية(؛ وروخو كيم )قسم الصحة والبيئة، المكتب 
قليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، الآن  الإ

، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة  ي قسم ضمان جودة القواعد والمعاي�ي
�ض

ي برنامج الطوارئ 
يا، الآن �ض العالمية(؛ ودوريت نيتسان )مكتب دولة أوكران

ي  ا(؛ وج�ي ي أوروب
قليمي �ض الصحية، مكتب منظمة الصحة العالمية الإ

ي مكتب تمثيل منظمة الصحة 
يا، الآن �ض ، مكتب دولة أوكران ي

ماكوي�ض
ض )قسم البيئة والتغ�ي  (؛ وأنيت بروس أوس�ت ي ي التحاد الأورو�ب

العالمية �ض
المناخي والصحة، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية(؛ وأجنيس 
سواريز دا سيلفا )قسم التنمية المستدامة والبيئة الصحية، المكتب 

(؛ وأنجيلكا  ض قليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الأمريكت�ي الإ
نسان،  ي تصيب الإ

تريترسش )قسم سلمة الأغذية والأمراض الحيوانية ال�ت
المقرات الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، ح�ت 2018(. 

ا روجرز وماريا دي لس نيفيس  ض سهامات الفنية لكٍل من ل�ي كما نثمن الإ
ا كاسال من قسم التغذية وسلمة الأغذية، المقر الرئيسي  جارسي

لي 
ض شارة بصفة خاصة إل مساهمة ل�ي لمنظمة الصحة العالمية. ونود الإ

أونيون من قسم البيئة والتغ�ي المناخي والصحة، بالمقر الرئيسي 
لمنظمة الصحة العالمية، وشكرها عىل توجيهاتها أثناء إعداد هذا 

المستند وح�ت النتهاء منه.

تشعر منظمة الصحة العالمية بالمتنان تجاه كل من نيكول بيتس 
وهي�ش وايزمان، بخدمات الطوارئ العلمية والطبية العالمية، لندن 

ا العظمى وأيرلندا الشمالية عىل دعمهما  ي يطان بالمملكة المتحدة ل�ب
ي هذه المبادئ التوجيهية. 

شاد بها �ض وإجراء مراجعات دورية للس�ت
الد جارتلي�ض وباربرا  تقر منظمة الصحة العالمية أيًضا بجهود ج�ي

ي كريمس 
، جامعة الدانوب �ض ا تيترسش يت وفيكتوري نوسباومر س�ت

النمسا، ومساهمتهم بتقديم النصائح المنهجية والدعم للمراجعات  ب
المنهجية للأدلة. 

سهامات الفنية لمجموعة إعداد  تثمن منظمة الصحة العالمية الإ
المبادئ التوجيهية: محمد عبد اللهي )قسم علم السموم والأدوية، 

سلمية(، ومها خالد  جامعة طهران للعلوم الطبية، جمهورية إيران الإ
قليمي لمراقبة السموم، الدمام بالمملكة العربية  المزروع )المركز الإ

دارة، جامعة بار إيلن، إ�ائيل(،  السعودية(، ويونا عميتاي )قسم الإ
ض براون )كلية هارفارد تشان للصحة العامة، بوسطن  وماري ج�ي

ي 
)ماساشوسيتس(، الوليات المتحدة الأمريكية(، وشولتيدا تشومتسش

ايلند(، وبول دارجان )صندوق  )جامعة ماهيدول، ناخون باثوم، ت
مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية جايز وسانت توماس، لندن، 

ي 
ا ديوان )مركز التثقيف والتوعية والأبحاث �ض المملكة المتحدة(، وأرون

يا لبوردي  مجال المواد الكيميائية والصحة، أحمد أباد، الهند(، وأمال
)مركز معلومات السموم والمشورة، كلية الطب، مستشفى العيادات، 
مونتفيديو، أوروغواي(، وفيليب جي. لندريجان )معهد شيلر للعلوم 

المتكاملة والمجتمع، كلية بوسطن، بوسطن )ماساشوسيتس(، 
ي 

الوليات المتحدة الأمريكية(، ويونج كووك لي )معهد الطب البي�أ
ي 

ا(، وأنجيل ما�ش ، جامعة سونشونهيانج، سيول، جمهورية كوري ي
والمه�ض

)وحدة أبحاث البيئة والصحة، مركز الأبحاث الطبية بجنوب أفريقيا، 
ج، جنوب أفريقيا(، ونجوين ترونج نجوين )مركز السموم،  جوهانس�ب

مستشفى باش مي، هانوي، فييت نام(، وأوريش إي. أوريساكوي )وحدة 
اتالي  ا(، ون ي علم السموم، كلية الصيدلة، جامعة بورت هاركورت، نيج�ي
يا( وثوبيل فنكاتيش )مركز  ال ، أس�ت ي

ثرتل )مستشفى سانت جورج، سيد�ض
ي الهند، بانجالور، الهند(. نوجه 

ي للتسمم بالرصاص �ض
حالة الوط�ض الإ

كذلك شكًرا خاص إل ديفيد بيلنجر )مستشفى أطفال كلية الطب 
بهارفارد، بوسطن )ماساشوسيتس(، الوليات المتحدة الأمريكية( عىل 

اعة. ترأسه اجتماعات مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية ب�ب

تثمن منظمة الصحة العالمية الدعم المالي المقدم من الوزارة 
لبيئة وحفظ الطبيعة والسلمة النووية؛ ووزارة  التحادية الألمانية ل
الصحة والرعاية الجتماعية، المملكة المتحدة؛ والوكالة السويدية 

ي إعداد 
للتعاون الدولي من أجل التنمية بالسويد، عىل مساهمتهم �ض

وإنتاج هذه المبادئ التوجيهية. 
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االختصارات 
فاصل الثقة  CI

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة   FAO

تصنيف التوصيات والتقويم والوضع والتقييم   GRADE

معدل الذكاء  IQ

ي الدم
ض الرصاص �ض ترك�ي  PbB

ي
تجربة تحت التحكم بالتوزيع العشوا�أ  RCT

ض للرصاص علج الأطفال المعرض�ي  TLC

غسيل الأمعاء بالكامل  WBI
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الغرض والنطاق
ي عدد كب�ي من 

الرصاص معدن يُستخدم عىل نطاق واسع، ويوجد �ض
ضافة  ي تسمم يهدد الحياة بالإ

بات والمنتجات ويمكن أن يتسبب �ض َرّك ُم ال
ات سلبية طويلة الأجل عىل الصحة. يُعد التعرض للرصاص من  إل تأث�ي

ا للتقديرات  ي تهدد الصحة العامة، فهو مسؤول وفًق
ة ال�ت المخاوف الكب�ي

ات طويلة الأجل له، و21.7  تأث�ي عن 0.90 مليون حالة وفاة بسبب ال
ي عام 2019. 

عاقة �ض مليون سنة من سنوات العمر المعدلة حسب الإ
الأطفال هم الأك�ش تعرًضا للمخاطر عىل وجه الخصوص، وتقّدر منظمة 

الصحة العالمية أن التعرض للرصاص مسؤول عن 30% من العبء 
عاقات الذهنية مجهولة السبب الناجمة عن تأخر النمو.  العالمي للإ

يستمر ظهور حالت فردية للتسمم بالرصاص؛ وعلوة عىل ذلك، وقعت 
ي أنحاء 

ي شهدت حالت جماعية للتسمم بالرصاص �ض
بعض الأحداث ال�ت

العالم ارتبط معظمها بتلوث البيئة أو الأغذية.

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة الأطباء عىل اتخاذ 
ي الحالت الفردية 

قرارات بشأن تشخيص ومعالجة التعرض للرصاص �ض
ي حوادث التسمم الجماعي عىل حد سواء. يمكن استخدام 

للمرىصض و�ض
ي بروتوكولت العلج 

شاد بها �ض هذه المبادئ التوجيهية أيًضا للس�ت
شد بالأدلة لتحليل  المعتمدة عىل الأدلة. فهي تعرض توصيات تس�ت

ي الدم، وإزالة التلوث المعدي المعوي بعد بلع 
ات الرصاص �ض ض ترك�ي

ات التعرض  الرصاص، وإعطاء المكملت الغذائية للتخفيف من تأث�ي
للرصاص وعلج الستخلب لتسهيل التخلص من الرصاص. ل تتضمن 

المبادئ التوجيهية مناقشة طرق منع التعرض للرصاص، مثل الفحص 
ا لمبادئ توجيهية  ي ستكون موضوًع

لية، وال�ت ض بيئية والم�ض والتدخلت ال
أخرى منفصلة. 

طرق إعداد المبادئ التوجيهية
ي دليل 

جراءات الموضحة �ض ا للإ تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية وفًق
عداد المبادئ التوجيهية. بالنسبة إل  منظمة الصحة العالمية لإ

ا لسياسة  ، يتم التعامل مع تضارب المصالح وفًق ض ض الخارجي�ي المساهم�ي
منظمة الصحة العالمية وإجراءاتها. 

ي أقسام 
ض �ض ي تتكون من الأعضاء العامل�ي

تولت مجموعة التوجيه ال�ت
ض بالصحة العامة والبيئة وسلمة  منظمة الصحة العالمية والمهتم�ي

ي المقر الرئيسي والمناطق الأربع تحديد اتجاهات العمل 
الأغذية �ض

عداد بواسطة  ي هذه المبادئ. تم تقديم الدعم اللزم لعملية الإ
�ض

ا  ًا خارجًي مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية المكونة من 15 خب�ي
من المناطق الست لمنظمة الصحة العالمية، الذين قدموا خلصة 
ي مجال الصحة العامة وعلم السموم الرسيري والصحة 

تجاربهم �ض
بيئية للأطفال، ومنع التسمم بالرصاص والتصدي له بما فيها  ال

ي "خدمات المعلومات 
لفت مجموعة �ض الأماكن منخفضة الموارد. ُك

ا إل "خدمات الطوارئ  ي تحول اسمها لحًق
الطبية وعلم السموم" )وال�ت

ي لندن بالمملكة المتحدة بإجراء مراجعات 
العلمية والطبية العالمية"( �ض

منهجية للأدلة بغرض التصدي لظاهرة التسمم بالرصاص. تم إجراء 
طار عمل GRADE )تصنيف  ا لإ عمليات تقييم للتيقن من الأدلة وفًق

ي قسم 
التوصيات وقياسها ووضعها وتقييمها( بدعم من فريق موجود �ض

ي جامعة الدانوب 
ائيات الرسيرية" �ض "الطب القائم عىل الأدلة وعلم الوب

بكريمس، النمسا. 

ي منظمة الصحة العالمية مسودة بالنطاق 
أعدت مجموعة التوجيه �ض

الأولي لتحديد المبادئ التوجيهية، وقائمة أولية بالتدخلت الممكنة 
ي المراجعات المنهجية 

ومجموعة من الأسئلة البحثية لستخدامها �ض
للأدلة. وسّعت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية من نطاق عملها 

التعامل الرسيري مع  ورية والهامة ذات الصلة ب نتائج الرصض وحددت ال
التعرض للرصاص الذي يتم من خلله تقييم الأدلة. 

ض  ك�ي اتفقت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية عىل الحد الخاص ب�ت
ي حال تجاوزه، وذلك عىل 

ي الدم، والذي يتم اتخاذ إجراء �ض
الرصاص �ض

ي مستويات التعرض 
أساس التقييمات الشاملة لسمية الرصاص �ض

ي أجرتها منظمة الصحة العالمية والوكالت الوطنية. تم 
المنخفضة ال�ت

تالية: إزالة التلوث المعدي المعوي  إجراء مراجعات الأدلة للتدخلت ال
وعلج الستخلب والمكملت الغذائية. تستند بروتوكولت المراجعة إل 

النموذج المستخدم من جانب Cochrane Collaboration. أُجريت 
بيانات الببليوجرافية )مصادر ومراجع  ي قواعد ال

عمليات بحث منهجية �ض
ض حدود لتواريخ  الكتب( وسجلت التجارب الرسيرية. لم يتم تعي�ي

ي المؤلفات الخاصة بعلج الستخلب وإزالة التلوث، 
عمليات البحث �ض

ي مارس/آذار 2020 ويوليو/تموز 2020، 
وأُجريت أحدث عمليات البحث �ض

لتاريخ هو  ض حد ل تيب. بالنسبة إل التدخلت التغذوية، تم تعي�ي عىل ال�ت
ي مارس/آذار 2020. 

1990، وأُجريت أحدث عمليات البحث �ض

تم تقييم جودة جسم الأدلة لعلج الستخلب لدى النساء غ�ي 
الحوامل وللمكملت الغذائية باستخدام نهج GRADE )التصنيف 

والقياس والوضع والتقييم(، والذي يتم خلله تصنيف درجة التيقن من 
ي تم العثور عليها عىل أنها "مرتفعة" 

ي الدراسات ال�ت
الأدلة لكل نتيجة �ض

أو "متوسطة" أو "منخفضة" أو "منخفضة للغاية". يعتمد هذا عىل 
التصنيفات الخاصة بالقيود المفروضة عىل تصميم الدراسة، وعدم 

ض للمطبوعات. تم  نتائج، والمراوغة، وانعدام الدقة والتح�ي اتساق ال
إنشاء ملفات تعريفية للأدلة لكل نتيجة تتضمن التقييم والحكم عىل 

ي لدرجة التيقن من الأدلة عىل مزيد من 
. يعتمد التصنيف النها�أ المعاي�ي

 . العتبارات لهذه المعاي�ي

ي تعقدها مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية، 
ي الجتماعات ال�ت

�ض
 .GRADE ي كل مراجعة مصحوبة بتقييم

تُعرض الأدلة الموجودة �ض
دونت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية الأدلة والتوصيات المصاغة 

ضافة إل درجة التيقن من الأدلة،  حة لكل توصية. بالإ والقوة المق�ت
ي العتبار عند تحديد قوة التوصيات النهائية 

تالية �ض تُوضع العوامل ال
ار،  ض المنافع والأرصض وتوجهاتها: القيم والتفضيلت، وإحداث التوازن ب�ي

تبة عىل الموارد، والمساواة والقبول والجدوى. تم استخدام  والآثار الم�ت
جداول صنع القرار القائم عىل الأدلة الخاصة بأداة إعداد المبادئ 

التوجيهية )/GRADEPro )https://gradepro.org لتدوين وتجميع 
هذه التوصيات وتسجيل أسباب قوتها. 
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ي أن 
ي تثق المجموعة �ض

ي تلك التوصيات ال�ت
تتمثل التوصيات القوية �ض

ات غ�ي المرغوب  تأث�ي ام بها تفوق ال ض ات المرغوبة الناجمة عن الل�ت تأث�ي ال
وطة، فإن المجموعة قد توصلت إل  فيها. وبالنسبة إل التوصيات المرسش

ام بها من المحتمل أن تفوق  ض ات المرغوبة للل�ت تأث�ي نتائج مفادها أن ال
ات غ�ي المرغوب فيها ولكنها غ�ي واثقة من هذا التحليل. يتم  تأث�ي ال

أيًضا أخذ التحليلت الواردة من المرىصض والأطباء وواضعي السياسات 
ي العتبار.

�ض

ي كل توصية بناء عىل توافق الآراء، والذي يتم تعريفه عىل أنه 
تم تب�ض

ي 
ض عىل الأقل. ُكتبت مسودة التوصيات �ض موافقة 80% من المشارك�ي

ة لمجموعة إعداد المبادئ التوجيهية وتم النتهاء منها  اجتماعات مبا�ش
ي تمت من 

نت والمناقشات ال�ت ن�ت خلل سلسلة من الجتماعات ع�ب الإ
. ي

و�ض لك�ت يد الإ خلل ال�ب

ة مناقشة التوصيات، حددت مجموعة إعداد المبادئ  وطوال ف�ت
التوجيهية ثلثة بيانات للممارسات الجيدة. لم يتم تحديد هذه 
جاع المنهجي للأدلة وعمليات الجمع  الممارسات من خلل الس�ت

ت من ضمن الممارسات الرسيرية الجيدة بناء  والتصنيف، ولكن اُعت�ب
ي إدارة المرىصض الذين يعانون من التعرض 

عىل التجارب الرسيرية �ض
للرصاص. 

ض  ض فني�ي ي اجتماع�ي
تم عقد الستشارات غ�ي الرسمية بشأن التوصيات �ض

ي شهر يونيو/
ي مدينة أحمد أباد بالهند �ض

لمنظمة الصحة العالمية، �ض
/كانون أول 2018.  ي شهر ديسم�ب

ي القاهرة بمرص �ض
حزيران 2017، و�ض

ض أطباء من المحتمل أن يكونوا  قام المراجعون الخارجيون بتضم�ي
ض مستخدمي المبادئ التوجيهية أثناء تعاملهم مع حالت  من ب�ي

التعرض للرصاص.

ض  ض خارجي�ي روجعت مسودة المبادئ التوجيهية بواسطة ثمانية مراجع�ي
من الأقران. تم مراجعة المبادئ التوجيهية والنتهاء منها خلل سلسلة 

ي عقدتها مجموعة إعداد 
و�ض لك�ت يد الإ نت وال�ب ن�ت من المناقشات ع�ب الإ

ض شهري يوليو/تموز 2020 ويوليو/تموز 2021. المبادئ التوجيهية ب�ي

مصادر التعرض للرصاص ومعلومات أساسية عنه
هناك عدة مصادر للتعرض للرصاص بسبب استخدامه عىل نطاق 

ي البيئة 
. يتواجد معظم الرصاص �ض ي

ضافة إل التلوث البي�أ واسع بالإ
بسبب عمليات استخلصه بواسطة البرسش ومعالجته واستخدامه. يدخل 

ي بطاريات 
ي استخدامات متعددة، وعىل وجه الخصوص �ض

الرصاص �ض
ة والأنابيب وعدد كب�ي من السبائك مثل تلك  تخزين الطاقة والذخ�ي

بات الرصاص غ�ي العضوية  َرّك ي عمليات اللحام. توجد ُم
المستخدمة �ض

ي الأصباغ والطلء ومواد التلميع والمواد البلستيكية. يوجد الرصاص 
�ض

ات التجميل والأدوية  ي بعض مستحرصض
بات الرصاص أيًضا �ض َرّك وُم

بات الرصاص العضوية عىل نطاق  َرّك التقليدية والتوابل. اُستخدمت ُم
ي 

ول، ولكن هذا الستخدام ممنوع الآن �ض واسع كمادة مضافة إل الب�ت
كل البلدان. 

توجد مصادر ومسارات متعددة للتعرض. أك�ش المصادر أهمية للتعرض 
للرصاص ومركباته هي البلع والستنشاق. تحدث معظم حالت 

ة  التسمم بالرصاص عن طريق الفم من البلع المتكرر لكميات صغ�ي
بة الملوثة،  من مادة تحتوي عىل الرصاص مثل الغبار الملوث أو ال�ت

وقشور الطلء المحتوي عىل الرصاص، والأغذية والتوابل الملوثة، 
والأدوية التقليدية المحتوية عىل الرصاص أو من بلع جسم غريب 

ي من الُمرجح أن 
من الرصاص. يدخل الأطفال الصغار ضمن الفئة ال�ت

بة الملوثة. يعد استنشاق الرصاص من خلل الأبخرة  تبلع الغبار أو ال�ت
 . ي

ًا للتعرض المه�ض المتصاعدة أو الجسيمات مصدًرا كب�ي

تأثر امتصاص الرصاص من مسار الجهاز الهضمي بعوامل التغذية  ي
والعمر والحالة التغذوية والعوامل الوراثية وشكل الرصاص. يمتص 

ًة  الأطفال الرضع والصغار نسبة أك�ب من الرصاص الذي تم بلعه مقارن
بلغ عن أن الصيام، وحالت سوء التغذية المرتبطة  . وتم الإ ض البالغ�ي ب

بنقص الحديد أو الكالسيوم، يؤديان إل تعزيز هذا المتصاص. 

ا بكريات الدم الحمراء  ًي بمجرد امتصاص الرصاص، فإنه يرتبط مبدئ
ويتم توزيعه عىل الأنسجة الرخوة والعظام. يمثل الدم والأنسجة 
الرخوة التجميعة النشطة، بينما تمثل العظام تجميعة التخزين. 
ي الدم أحدث حالت التعرض للرصاص من 

ض الرصاص �ض يعكس ترك�ي
ي حال حدوث تعرض سابق للرصاص، فإنها 

مصادر خارجية المنشأ، و�ض
تتضمن أيًضا الرصاص الُمعاد توزيعه من مخزونات الهيكل العظمي. 

ض بشكل مزمن، تحتوي العظام عىل  بالنسبة إل الأشخاص المعرض�ي
، بينما تكون  ض < 90% من عبء الرصاص عىل الجسم لدى البالغ�ي

النسبة < 70% لدى الأطفال. يمكن أن ينبعث الرصاص من العظام أثناء 
عمليات الأيض مما يؤدي إل زيادة معدل التقلب العظمي، مثل ذلك 

رضاع وسن اليأس.  الذي يحدث أثناء الحمل والإ

ارتبط التعرض للرصاص، ح�ت إذا كان بمستويات منخفضة للغاية، 
ات الصحية السلبية، ولم يتم التعرف عىل أي  تأث�ي بمجموعة من ال

ات الضارة. الأطفال الصغار  تأث�ي مستوى من التعرض يخلو من ال
ات السمية العصبية للرصاص، والذي  لتأث�ي معرضون بدرجة أك�ب ل

ات  ي تأث�ي
ي والسلوكي قد يتسبب �ض

ي النمو المعر�ض
يتضمن حدوث خلل �ض

ات الأك�ش خطورة عىل الصحة  تأث�ي تستمر عىل مدى الحياة. تُعد ال
ي لدى  ات السلبية عىل النمو العص�ب تأث�ي العامة، عىل سبيل المثال ال

، غ�ي مقترصة  ض الأطفال، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغ�ي
ة. هناك تنوع ملحوظ لدى  عىل فئة معينة وعديمة الأعراض بدرجة كب�ي

ة  ض الجرعة والستجابة المتعلقة بسمّي الأفراد فيما يتعلق بالصلة ب�ي
ة لدى  ة تتنوع بدرجة كب�ي الرصاص، كما أن العلمات والأعراض الحارصض

ض والأطفال.  كل من البالغ�ي

ات السامة مظاهر معدية معوية مثل فقدان الشهية  تأث�ي تشمل ال
مساك؛ ومظاهر عصبية  سهال أو الإ وآلم البطن والغثيان والقيء والإ

مثل الصداع والخمول و�عة النفعال والحركة غ�ي المنسقة للعضلت 
والتشنجات التوترية الرمعية والتشنج الظهري والوذمة الدماغية 

وارتفاع الضغط داخل القحف؛ ومظاهر خاصة بالدم مثل فقر الدم مع 
ات عىل اختلل وظائف  ضافة إل مؤ�ش احتمالية حدوث ترقط قعدي؛ بالإ
ا لدى  الكىل والكبد. يكون اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص أك�ش شيوًع
ي الناجون من توابع مثل التخلف العقىلي 

، وقد يعا�ض ض الأطفال عن البالغ�ي
واضطرابات تشنجية. 
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تشخيص التسمم بالرصاص
ات  ي الدم والمؤ�ش

ض الرصاص �ض يرتكز تشخيص التسمم بالرصاص وقرارات العلج عىل السجلت والفحص الرسيري ونتائج الستقصاءات، بما فيها ترك�ي
ي دم الوريد هو 

ض الرصاص �ض ا للحالة. ترك�ي ، إذا كان مناسًب ي ي إحصاء الدم الكامل، والتصوير التشخي�ي الط�ب
ات مثل تلك الموجودة �ض لتأث�ي الحيوية ل

. يمكن العثور عىل معلومات عن  ي
دارية بشكل روتي�ض المؤ�ش الحيوي الحاسم لحدوث التعرض ووجود مخاطر تتوقف عليها عملية اتخاذ القرارات الإ

ي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
جمع وتحليل عينات الدم الخاصة بالرصاص �ض

نتائج مراجعة االأدلة 
ي 

ض الرصاص �ض قرار حد ترك�ي ورية لإ ل تعد المراجعة المنهجية للأدلة رصض
ي حال تجاوزه يجب بدء التدخلت الرامية للتصدي لآثار 

الدم والذي �ض
التعرض للرصاص والتسمم حيث إن المراجعات بواسطة الجهات 
الدولية والوطنية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، كانت متاحة 

ات السلبية للرصاص عىل الصحة،  تأث�ي ي توثيق ال
بالفعل، وأدت دورها �ض

وعىل وجه الخصوص عند مستويات التعرض المنخفضة وقدرها 5 
ميكروجرام/ديسيل�ت وأقل من ذلك. 

بالنسبة إل إزالة التلوث المعدي المعوي، تتوفر الأدلة فقط من تقارير 
التالي ُصنفت عىل أنها ذات درجة تيقن  الحالت وسلسلة الحالت وب
منخفضة للغاية. كانت طبيعة البلع متنوعة. وكانت التداب�ي الأك�ش 

بلغ عنها هي إزالة المادة الملوثة بالرصاص من السبل  ي تم الإ
ا ال�ت شيوًع

ي الدم، عىل الرغم من أن العامل 
ض الرصاص �ض المعدية المعوية وترك�ي

ا ما يتم التغلب عليه باللجوء إل علج الستخلب.  ًب الأخ�ي غال

بالنسبة إل التدخلت التغذوية، تم العثور عىل تجارب موجهة 
تستخدم عينات عشوائية )RCT( تتعلق بإعطاء مكملت الكالسيوم 
الكالسيوم، تم تحديد أربعة تجارب  والحديد والزنك. وفيما يتعلق ب

ة موجهة تستخدم عينات عشوائية وتشمل الأطفال وتجربة  صغ�ي
ضافة إل دراسة غ�ي عشوائية  للنساء الحوامل وتجربة واحدة موجهة بالإ

النسبة إل الحديد، تم تحديد  مرتبطة بهذا الأمر لدى المرضعات. ب
ثلث تجارب موجهة تستخدم عينات عشوائية لدى الأطفال. قدمت 

هذه التجارب دليلً ذا درجة تيقن منخفضة للغاية يش�ي إل وجود صلة 
ض الرصاص  ي ترك�ي

ض إعطاء مكملت الكالسيوم وحدوث انخفاض بسيط �ض ب�ي
يًل آخر بدرجة تيقن متوسطة عن  ي الدم لدى الأطفال، كما توفر دل

�ض
حدوث انخفاض بسيط لدى الحوامل. كان هناك أيًضا دليل ذو درجة 

ي الدم لدى المرضعات، 
ض الرصاص �ض تيقن منخفضة عىل انخفاض ترك�ي

ي 
ودليل ذو درجة تيقن منخفضة للغاية عىل حدوث تراجع �يع �ض

ض الرضاعة وانخفاض لنبعاث الرصاص من  ي ل�ب
ات الرصاص �ض ض ترك�ي

ا. أشارت الدراسات  ًة بمجموعة تم إعطائها علًجا وهمًي العظام مقارن
المتعلقة بإعطاء مكملت الحديد للأطفال الذي يعانون من نقص 

الحديد إل وجود دليل ذي درجة تيقن منخفضة للغاية عىل حدوث 
ي الدم. بالنسبة إل الأطفال الذين ل 

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
انخفاض بسيط �ض

ي الحديد، كان هناك دليل ذو درجة تيقن متوسطة 
يعانون من نقص �ض

نتائج المعرفية  ي الدم أو ال
ض الرصاص �ض بعدم حدوث أي تأث�ي عىل ترك�ي

أو السلوكية. قدمت تجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية خاصة 
بإعطاء مكملت الزنك للأطفال دليلً ذا درجة تيقن متوسطة بعدم 

نتائج المعرفية أو  ي الدم أو ال
ض الرصاص �ض حدوث أي تأث�ي عىل ترك�ي

السلوكية.

ي تستخدم عينات 
كان هناك عدد قليل من التجارب الموجهة ال�ت

عشوائية بشأن علج الستخلب لدى المريضات غ�ي الحوامل، وخضعت 
. كانت  ض الأنواع الأخرى من الدراسة الموجهة لمخاطر عالية تتعلق بالتح�ي

زالة  ي أربكها تأث�ي الإ
معظم الأدلة مستمدة من سلسلة الحالت، وال�ت

من التعرض للرصاص. تم التعرف عىل دليل ذي درجة تيقن منخفضة 
ة وطويلة  نتائج قص�ي ي ال

إل متوسطة عىل نقص المنفعة المتحققة �ض

ي دمهم بمعدل 
ات الرصاص �ض ض الأجل لدى الأطفال الذين تكون ترك�ي

ات  ض . بالنسبة إل المرىصض الذين ترتفع ترك�ي > 45 ميكروجرام/ديسيل�ت
ي دمهم، ُع�ش عىل دليل ذي درجة تيقن منخفضة للغاية 

الرصاص �ض
ي البول، 

ي الدم، وتزايد إفراز الرصاص �ض
ض الرصاص �ض عىل انخفاض ترك�ي

ي كل المجموعات العمرية، 
وتحسن علمات وأعراض التسمم بالرصاص �ض

ض الأطفال. بالنسبة إل الحوامل، كان الدليل  وانخفاض حالت الوفاة ب�ي
 ، التالي الوحيد الذي تم التعرف عليه مستمًدا من تقارير الحالت وب

ي 
نتائج الرئيسية ال�ت كانت درجة التيقن منه منخفضة للغاية. كانت ال

ي 
ي الدم لدى الأمهات وحدي�ش

ات الرصاص �ض ض ك�ي بلغ بها تتعلق ب�ت تم الإ
الولدة، وتعذر الوصول إل استنتاجات بشأن تأث�ي الستخلب عىل 

 . ض ات السامة لدى الجن�ي تأث�ي نتائج الأخرى، مثل اعتكاس ال ال

لم تكن هناك دراسات كافية تتعلق بتحليل متعدد للدليل، وكانت 
المراجعات نوعية. عىل ضوء الدليل ذي درجة التيقن المنخفضة 

ات  شدت التوصيات بالخ�ب إل منخفضة للغاية بصفة أساسية، اس�ت
الرسيرية لأعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. تلخص الجداول 

ي تم التوصل إليها لكل تدخل، كما تتوفر ع�ب 
نتائج الرئيسية ال�ت ال

ي توضح القرارات 
نت جداول صنع القرار القائم عىل الأدلة، وال�ت ن�ت الإ

المتخذة للوصول إل كل توصية.

وافقت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية عىل أن المبادئ التوجيهية 
التعامل الرسيري  تالية قابلة للتطبيق عىل كل التوصيات المتعلقة ب ال

مع التعرض للرصاص. استندت الموافقة عىل إجماع الآراء، وليست عىل 
جاع المنهجي للأدلة أو جمعها أو تصنيفها.  الس�ت

نهاء التعرض للرصاص أو 	  ي أ�ع وقت ممكن لإ
يجب اتخاذ إجراء �ض

ي الجسم، ولم يتم 
تقليله. ل يلعب الرصاص أي دور فسيولوجي �ض

ي تأث�ي ضار. وطالما 
التعرف عىل أي مستوى للتعرض ل يتسبب �ض

ات صحية  استمر التعرض للرصاص، سيتم امتصاصه وظهور تأث�ي
ي 

تبة عليه؛ وعلوة عىل ذلك، يتم تخزين الرصاص �ض سلبية م�ت
الأنسجة والعظام أيًضا، مما يشكل نقطة تجمع للرصاص والنتقال 

مرة أخرى إل الدم. كل سبل التعرض للرصاص من الممكن منعها.

يُعد علج الستخلب ذا قيمة محدودة مع استمرار التعرض 	 
نقاذ  ا كإجراء لإ وريً للرصاص. ومع ذلك، قد يصبح هذا العلج رصض

حياة الأطفال الذين يعانون من تسمم شديد مع استمرار تعرضهم 
للرصاص، عىل سبيل المثال، إذا تعذر إزالة الرصاص من السبل 

ي الحال، أو ح�ت يتم التعرف عىل مصدر التعرض 
المعدية المعوية �ض

والقضاء عليه. 

ض للرصاص يمكن أن تكون 	  دارة الطبية للأشخاص المعرض�ي بما أن الإ
ي علم السموم 

ي �ض معقدة، يُنصح بطلب مشورة متخصص ط�ب
ي التعامل مع التسمم 

ات وتجارب �ض ي آخر لديه خ�ب أو ممارس ط�ب
ي استخدام 

ي حال التفك�ي �ض
ا ل سيما �ض بالرصاص. يُعد هذا الأمر هاًم

الستخلب قبل التعامل مع التعرض.
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ملخص 

ملخص توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل الرسيري مع التعرض للرصاص
ي كل حالت التعرض للرصاص، يجب اتخاذ إجراء لتحديد 

ي الجدول الموجود أدناه. لحظ أنه �ض
تم تلخيص توصيات منظمة الصحة العالمية �ض

ض المظاهر  ي الدم وتحس�ي
ض الرصاص �ض ي حد ذاته إل تقليل ترك�ي

جراء سيؤدي �ض مصدر الرصاص وإيقاف التعرض المستمر، حيث إن هذا الإ
الرسيرية للتسمم.

 قوة التوصية التوصيةالرقم
)التيقن من الأدلة(

ي الدم الذي يجب أن يؤدي بدء التدخل ال�يري
ف الرصاص �ف ترك�ي

ي كل حالت التعرض للرصاص المشتبه فيها أو المؤكدة، يجب أن يحصل المريض 1
�ض

أو مقدم الرعاية عىل معلومات عن المصادر المحتملة للتعرض للرصاص، وطرق 
تقليل التعرض المستمر، ومدى أهمية التغذية الجيدة وعىل وجه الخصوص الجرعة 

التغذوية الكافية من الحديد والكالسيوم.

بيان الممارسات الجيدة

، يجب التعرف عىل 2 ي الدم ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت
بالنسبة إل فرد لديه رصاص �ض

جراء المناسب الذي تم اتخاذه لتقليل التعرض  مصدر )مصادر( التعرض للرصاص والإ
والقضاء عليه. 

 قوية
)أدلة ذات درجة تيقن عالية من 

السمية الناتجة عن مستويات تعرض 
منخفضة للرصاص(

إزالة التلوث المعدي المعوي بعد بلع جسم غريب من الرصاص أو مادة أخرى تحتوي عىل الرصاص

زالة عنارص الرصاص الصلبة مثل الطلقات أو كريات الرصاص أو 1 اتخاذ إجراءات لإ
ي المعدة.

المجوهرات، أو أثقال الصيد أو الستائر المعروف إمكانية وجودها �ف
 قوية

)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 
للغاية(

زالة عنارص الرصاص الصلبة مثل 2 الكامل )WBI( كوسيلة لإ ي غسيل الأمعاء ب
فّكر �ض

الطلقات أو كريات الرصاص أو المجوهرات، أو أثقال الصيد أو الستائر المعروف 
إمكانية مرورها من خالل المعدة.

ملحظات

إذا فشل WBI، عىل سبيل المثال لم يتم إزالة هذه العنارص، وهناك دليل عىل 
ي الدم أو مظاهر التسمم الناجم عن 

ض الرصاص �ض امتصاص الرصاص مثل زيادة ترك�ي
ي إزالتها بالمنظار الداخىلي أو عن طريق إجراء جراحة.

الرصاص، يجب أن تفكر �ض

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

زالة عنارص الرصاص الصلبة مثل الطلقات أو كريات 3 ي التدخل الجراحي لإ
التفك�ي �ض

ي الزائدة الدودية إذا ظهرت عىل المريض عالمات 
الرصاص المعروف إمكانية وجودها �ض

ي الدم. 
ف الرصاص �ف رسيرية عىل التهاب الزائدة أو زيادة ترك�ي

ملحظات

زالة الرصاص عن  ورة لإ إذا كانت حالة المريض جيدة من الناحية الطبية، فل توجد رصض
ي الدم بشكل دوري لفحص 

ض الرصاص �ض طريق إجراء جراحة، ولكن يجب قياس ترك�ي
امتصاص الرصاص. يجب مراجعة خيارات العلج إذا شعر المريض بالأعراض أو إذا بدأ 

ي الرتفاع.
ي الدم �ض

ض الرصاص �ض ترك�ي

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(
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 قوة التوصية التوصيةالرقم
)التيقن من الأدلة(

زالة مواد سائلة أو صلبة ملوثة بالرصاص، 4 ي العتبار استخدام WBI لإ
يجب أن تأخذ �ض

اميك، وذلك  أو أدوية مكملة أو بديلة تحتوي عىل الرصاص أو المواد الملمعة للس�ي
ي الأمعاء.

ي حال التأكد من انتشار هذه المادة �ف
�ف

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

ف للرصاص تدخالت تغذوية لدى االأطفال والحوامل والمرضعات المعرض�ي

االأطفال ≥ 10 أعوام

ي دمه ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت 1
ض الرصاص �ض بالنسبة إل طفل عمره )≥ 10 أعوام( وترك�ي

لديه أو من الُمرجح أن يكون لديه جرعة كالسيوم غ�ي كافية، يوىص بإعطاء مكملت 
الكالسيوم. 

ملحظات

يجب أن تكون الجرعة كافية لضمان أن إجمالي جرعة الكالسيوم تفي بقيمة الجرعة 
 . ي

التغذوية الموىص بها والمناسبة للفئة العمرية عىل المستوى الوط�ض

 قوية
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

ي دمه ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت 2
ض الرصاص �ض بالنسبة إل طفل عمره )≥ 10 أعوام( وترك�ي

ي الحديد، يوىص بإعطاء مكملت الحديد.
لديه أو من الُمرجح أن يكون لديه نقص �ف

ملحظات

يجب أن تتما�ش الجرعة مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية أو 
الممارسات الرسيرية القياسية. 

 قوية
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

الحوامل

ي دمها ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت لديها أو من 
ض الرصاص �ض بالنسبة إل امرأة حامل وترك�ي

الُمرجح أن يكون لديها جرعة كالسيوم غ�ي كافية، يوىص بإعطاء مكملت الكالسيوم. 

ملحظات

يجب أن تكون الجرعة كافية لتصل بإجمالي جرعة الكالسيوم إل القيمة المنصوص 
الكالسيوم لدى الحوامل أو قيمة  ي المبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة ب

عليها �ض
الجرعة التغذوية الموىص بها بواسطة منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية 

والزراعة )1.2 جرام(. يجب إعطاء هذه الجرعة بمجرد اكتشاف الحمل، وتستمر طوال 
ة الحمل. ف�ت

 قوية
 )أدلة ذات درجة تيقن متوسطة(

المرضعات

ض  ي يبلغ ترك�ي
ي إعطاء مكملت الكالسيوم للمرضعة ال�ت

ح بدء أو الستمرار �ض يُق�ت
ة  . يجب أن يستمر إعطاء المكملت طوال ف�ت ي دمها ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت

الرصاص �ض
رضاع. الإ

وطة  م�ش
 )أدلة ذات درجة تيقن منخفضة إىل 

منخفضة للغاية(
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 قوة التوصية التوصيةالرقم
)التيقن من الأدلة(

ف للرصاص عالج االستخالب لدى االأفراد المعرض�ي

االأطفال ≥ 10 أعوام

1 ، ي دمه ≤ 45 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض الرصاص �ض بالنسبة إل طفل عمره )≥ 10 أعوام( وترك�ي

يوىص بعلج الستخلب عن طريق الفم أو بالحقن. 
 قوية

)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 
للغاية(

ي دمه من 40 إل 44 ميكروجرام/2
ض الرصاص �ض بالنسبة إل طفل عمره )≥ 10 أعوام( وترك�ي

ي الدم 
ض الرصاص �ض ي ترك�ي

ي حال وجود شك بشأن دقة القياس وارتفاع دائم �ض
، �ض ديسيل�ت

يقاف التعرض أو مظاهر طبية ملحوظة تدل عىل  عىل الرغم من اتخاذ إجراءات لإ
ي علج الستخلب عن طريق الفم. 

التسمم بالرصاص، يجب التفك�ي �ض

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

3 ، ي دمه ≤ 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض الرصاص �ض بالنسبة إل طفل عمره ≥ 10 أعوام وترك�ي

يجب مراقبة علمات التدهور الرسيري عن قرب، بما فيها التقييمات العصبية 
ي الدم.

ض �ض ك�ي الدورية، أثناء وبعد علج الستخلب مع استمرار ارتفاع ال�ت

بيان الممارسات الجيدة

ي من اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص، 4
بالنسبة إل طفل عمره )≥ 10 أعوام( يعا�ض

يوىص بإدخاله المستشفى بصورة عاجلة وعلجه بالستخلب عن طريق الحقن.
 قوية

)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 
للغاية(

ي الدم لديهن من 45 إىل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
ف الرصاص �ف المراهقات غ�ي الحوامل )من 11 إىل 18 عاًما( والبالغات )≤ 19 عاًما( وترك�ي

ي الدم 1
ض الرصاص �ض ي سن الحمل، وكان ترك�ي

بالنسبة إل فتاة مراهقة غ�ي حامل، أو امرأة �ض
، ولكن لم تظهر عليها أعراض طبية للتسمم  لديها من 45 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت

ي علج الستخلب عن طريق الفم. 
بالرصاص، يجب التفك�ي �ض

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

ض 2 ي سن الحمل، وكان ترك�ي
ا، أو امرأة لم تعد �ض بالنسبة إل مريض ذكر عمره ≤ 11 عاًم

، ولكن لم تظهر عليهما  ي الدم لديهما من 45 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
الرصاص �ض

أعراض طبية للتسمم بالرصاص، ل يُوىص باللجوء إل علج الستخلب. يجب إعادة 
ض الرصاص  لتأكد من أن ترك�ي ض إل 4 أسابيع ل ة من أسبوع�ي تقييم حالة المريض خلل ف�ت

ي الدم ينخفض ومن أن المريض ما زال يتمتع بصحة جيدة.
�ض

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

ي الدم لديهما من 3
ض الرصاص �ض بالنسبة إل مراهقة غ�ي حامل أو امرأة بالغة كان ترك�ي

، وظهرت عليهما أعراض �يرية معتدلة إىل متوسطة  45 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
مساك والألم المفصىلي والصداع والخمول(،  للتسمم بالرصاص )مثل آلم البطن والإ

يُوىص بعلج الستخلب. 

وطة  م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(
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 قوة التوصية التوصيةالرقم
)التيقن من الأدلة(

ف للرصاص يُتبع عالج االستخالب لدى االأفراد المعرض�ي
ي الدم لديهن < 70 إىل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت

ات الرصاص �ف ف المراهقات غ�ي الحوامل )من 11 إىل 18 عاًما( والبالغات )≤ 19 عاًما( وترك�ي

1 ، ي الدم لديه < 70 إل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض الرصاص �ض مراهق أو بالغ كان ترك�ي

يجب مراقبة علمات التدهور الرسيري لحالته عن قرب، بغض النظر عن إعطاء علج 
الستخلب من عدمه.

بيان الممارسات الجيدة

ي الدم لديها < 70 2
ض الرصاص �ض بالنسبة إل مراهقة غ�ي حامل، أو امرأة بالغة، كان ترك�ي

، ولكن لم تظهر عليها أي أعراض عصبية ملحوظة  إل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت
صابة بالتسمم، يُوىص بعلج الستخلب. لالإ

وطة   م�ش
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

ي الدم لديها < 70 3
ض الرصاص �ض بالنسبة إل مراهقة غ�ي حامل، أو امرأة بالغة، كان ترك�ي

إل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت مع مظاهر عصبية ملحوظة للتسمم بالرصاص )مثل 
�عة النفعال والنعاس والحركة غ�ي المنسقة للعضلت والتشنجات والغيبوبة( أو 

اعتالل الدماغ الناجم عن الرصاص، يُوىص بالعلج العاجل بالستخلب عن طريق 
الحقن. 

 قوية
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

الحوامل

ي من اعتالل الدماغ الناجم عن الرصاص، وبغض النظر عن 1
بالنسبة إل امرأة حامل تعا�ف

ي أقرب 
ي تمر بها من الحمل، يوىص باللجوء إل علج الستخلب �ض

ة الثلثة أشهر ال�ت ف�ت
بيانات المتاحة  فرصة. يعتمد تحديد العامل الخالب المفضل عىل مرحلة الحمل وال

عن مدى سلمة استخدامه أثناء الحمل.

 قوية
)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 

للغاية(

، مع 2 ي الدم لديها ≤ 45 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض الرصاص �ض بالنسبة إل امرأة حامل ترك�ي

صابة باعتالل الدماغ  المظاهر الرسيرية للتسمم بالرصاص أو من دونها، لكن دون الإ
الناجم عن الرصاص: 

i . ة الثلثة أشهر الأول: لم تتمكن مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية من ي ف�ت
�ض

ض المخاطر والمنافع؛ تقديم توصية بسبب توازن غ�ي مؤكد ب�ي
ال توجد توصيات 

ii ..ثالثة: يوىصي باستخدام علج الستخلب انية أو ال ث ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت
 قوية�ض

)أدلة ذات درجة تيقن منخفضة 
للغاية(
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نتائج المتوقعة من التوصيات أعله تقليل احتمالية التعرض  تشمل ال
ات صحية مرتبطة بالرصاص أو ظهور تحسن فيها أو حلها. من  تأث�ي ل

المتوقع أن تكون هذه التوصيات محل تقدير بواسطة المريض ومقدم 
ي حالة الأطفال والمجتمع بأكمله. 

الرعاية �ض

ي 
تتضمن اعتبارات العدالة الصحية حقيقة أن الأفراد المتواجدين �ض

ا يتحملون العبء  الفئات السكانية الأقل حًظا والمحرومة اقتصاديً
ي البلدان ذات الدخل 

الأك�ب الناجم عن التعرض الرصاص، وبخاصة �ض
المنخفض والمتوسط. قد تؤدي المصادر الأخرى للتعرض للخطر 

ات الصحية الناتجة عن التعرض للرصاص، بما فيها  تأث�ي إل تفاقم ال
النتشار الكب�ي لحالت نقص التغذية. سيؤدي التعامل مع هذه 

ًدا عن إيقاف التعرض للرصاص،  المصادر إل تحقيق مكاسب هامة، بعي
ي 

ولكن ل يعد هذا الأمر بديلً عن التصدي لظاهرة التعرض. الحوامل �ض
ض من الفقر وعدم  ي يعان�ي

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والل�ت
ي المناطق الريفية، 

الحصول عىل قسط كاف من التعليم ويعشن �ض
لديهن تغطية أقل من التدخلت الصحية كما يتعرضن لنتائج صحية 

متدنية بشكل أك�ب عن النساء الأك�ش حًظا. كما أنه من الُمرجح أن يحصلن 
عىل جرعة غ�ي كافية من الكالسيوم. يمكن أن يؤدي توف�ي المكملت 
الغذائية المحتوية عىل الكالسيوم وبخاصة إذا كان جزًءا من برنامج 

ي الأماكن 
نتائج الصحية. �ض ض ال لدعم ما قبل الولدة وبعدها، إل تحس�ي

ا للرزق، قد تكون  ي يمثل فيها العمل باستخدام الرصاص مصدًرا هاًم
ال�ت

يقاف التعرض محدودة. هذا الأمر صحيح عىل وجه  الخيارات المتاحة لإ
ي يفتقد فيها الأفراد أو المجتمعات إل القدرة 

ي الأماكن ال�ت
الخصوص �ض

بيئية. ض أوضاع العمل والظروف ال ض لتحس�ي تأث�ي أو السلطة اللزمت�ي عىل ال

تتضمن اعتبارات الجدوى نقص الموارد والتجارب المتعلقة بتشخيص 
ي عدد كب�ي 

وعلج التسمم بالرصاص؛ ومحدودية توفر العوامل الخالبة �ض
ض  من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، عىل الرغم من تضم�ي
ي قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية 

العوامل الخالبة الأربعة �ض
للأدوية الأساسية. يتطلب تشخيص التعرض للرصاص الوصول إل 
ية التحليلية؛ ومع ذلك، يمكن إجراء الفحص عن  الخدمات المخت�ب

ي جهاز تحليل العينات 
ات الدموية �ض طريق تحليل عينة الدم من الشع�ي

ا ويمكن  ًي ي أماكن تقديم الرعاية، وهو جهاز منخفض التكاليف نسب
�ض

تشغيله بسهولة. تعتمد جدوى وقابلية إنهاء التعرض للرصاص عىل 
مصدر التعرض وتوفر التكاليف المطلوبة لتنفيذ التدخل )التدخلت(. 

ات السمية  تأث�ي ي الدم، ستكون ال
ات الرصاص �ض ض ي حال انخفاض ترك�ي

�ض
ات المحتملة  تأث�ي عديمة الأعراض بصفة أساسية، وبدون فهم ال

جراءات أقل. للتعرض عىل المدى الطويل، قد تكون الدوافع لتخاذ الإ

االعتبارات الخاصة بتنفيذ التوصيات
اعتبارات عامة

يجب تدريب موفري الرعاية الصحية، وعىل وجه الخصوص أطباء الأ�ة 
وممرضات الصحة المجتمعية وأطباء الأطفال والتوليد والقابلت، عىل 

تحديد عوامل الخطر المتعلقة بالتعرض للرصاص ومنع وتشخيص 
التسمم بالرصاص ومعالجته. 

يتطلب التعرف عىل التعرض للرصاص والتأكد منه الوصول إل معدات 
ي الدم. 

ات الرصاص �ض ض جراء التحاليل وقياس ترك�ي ية لإ وخدمات مخت�ب
ي تتناول مجموعة منتقاة 

تتوفر توجيهات منظمة الصحة العالمية ال�ت
ية لهذا الغرض.  من طرق التحليل وكيفية تأسيس خدمة مخت�ب

ي الدم > 5 
ض الرصاص �ض ي التعرض للرصاص، وكان ترك�ي

ي حال الشتباه �ض
�ض

، قد يتم إجراء قياس للمتابعة بعد 6 أشهر إل 12  ميكروجرام/ديسيل�ت
شهًرا لستبعاد مصدر التعرض المستمر للرصاص. 

اعتبارات خاصة

إزالة التلوث المعدي المعوي

زالة التلوث المعدي المعوي من حالة  تختلف أك�ش الطرق ملءمة لإ
ي العتبار حجم وطبيعة وكمية 

لأخرى. تتضمن العوامل الواجب أخذها �ض
ي تم بلعها، 

عنرص )عنارص( الرصاص أو المواد المحتوية عىل الرصاص ال�ت
ي المعدة، أو أجزاء أخرى من السبيل 

ة الزمنية لوجود المادة �ض والف�ت
المعدي المعوي، والدليل عىل امتصاص الرصاص، والحالة الرسيرية 

للمريض وتوفر الموارد اللزمة للتدخل.

زالة الأجسام  تعد تداب�ي المنظار الداخىلي من الممارسات القياسية لإ
ر، ووضعت  ي حال وجود مخاطر بتعرض المريض للرصض

الغريبة �ض
جمعيات مهنية وطنية ودولية مبادئ توجيهية �يرية تستند إل الأدلة 

ي المعدة، قد يؤدي استخدام 
ي حال وجود العنارص �ض

شد بها. �ض وتس�ت
المنظار الهضمي العلوي إل تفادي اللجوء إل الجراحة. 

ي مجال جراحة البطن )بما فيها طرق 
يجب أن تتوفر مهارات عامة �ض

ثانوية والثلثية. تتوفر  ي الخدمات الطبية ال
استخدام منظار البطن( �ض

توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن استئصال الزائدة.

ض المنحل  يجب إجراء WBI باستخدام محلول جليكول البولي إيثيل�ي
بالكهرباء ذي الضغط التناضحي المتسق فقط.

مكمالت غذائية تحتوي عىل الحديد والكالسيوم

ي 
ي كل الحالت، يجب تقديم استشارات التغذية لتشجيع التنوع الغذا�أ

�ض
ض امتصاص الكالسيوم والحديد.  ض الأطعمة المختلفة لتحس�ي والمزج ب�ي

ا بطلب المشورة بشأن طرق تقليل  يجب أن يكون هذا الأمر مصحوبً
التعرض للرصاص. بالنسبة إل الحوامل، يمكن تقديم هذه المعلومات 

ة ما قبل الولدة. ي ف�ت
أثناء زيارات العناية الروتينية �ض

، إذا كان  التالي قد يتنافس الكالسيوم والحديد أثناء عملية المتصاص، وب
ي أوقات مختلفة 

ا، يجب تناولهما �ض ض مطلوبً ض الغذائي�ي إعطاء كل المكمل�ي
من اليوم.

يمكن تقييم جرعة الكالسيوم عن طريق التعرف عىل السجل التغذوي 
. بما أن  ي

ومقارنة الجرعة بالقيم الموىص بها عىل المستوى الوط�ض
الية للتخفيف من تأث�ي التعرض للرصاص غ�ي معروفة،  الجرعة المث

شارة إل المبادئ التوجيهية الوطنية لقيمة الجرعة كلما أمكن  يجب الإ
ذلك أو إل توجيهات منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة. 

يجب الحذر أثناء إعطاء مكملت الكالسيوم، لأن تلك المكملت 
المشتقة من مصادر بيولوجية مثل عظام الحيوانات قد تكون ملوثة 

بالرصاص. بالنسبة إل الأطفال، من المستحسن إعادة تقييم جرعة 
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الكالسيوم التغذوية الخاصة بهم بعد 3 أشهر. إذا ظلت الجرعة غ�ي 
ي إعطاء 

ي الرصاص مرتفًعا، يجب التفك�ي �ض
ض الدم �ض كافية وبقى ترك�ي

ة أطول. بالنسبة إل الحوامل، يجب إعطاء  المكملت الغذائية لف�ت
ة  ي العتبار تمديد هذه الف�ت

ة الحمل مع الأخذ �ض الكالسيوم طوال ف�ت
رضاع.  لتشمل الإ

ض مصل  ك�ي يمكن التأكد من حدوث نقص الحديد من خلل تقدير ل�ت
ض المتفاعل  وت�ي ض ووجود علمة عىل حدوث التهاب )مثل ال�ب يت�ي الف�ي

ي حال عدم توفر ذلك، يعد 
ي ألفا-1(. �ض

ض السكري الحم�ض وت�ي C أو ال�ب
تقييم فقر الدم علمة غ�ي محددة عىل نقص الحديد. يجب مراعاة أن 

فقر الدم قد يكون أيًضا من مظاهر التسمم بالرصاص. غ�ي معروف 
عىل وجه التحديد الجرعة المثالية ومدة إعطاء مكملت الحديد بغرض 
ات التعرض للرصاص؛ لذا، يُرجى الرجوع إل المبادئ  التخفيف من تأث�ي
ي توضح كيفية معالجة نقص 

التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ال�ت
ي توىصي بحد أد�ض لمدة العلج قدرها 3 أشهر، ويجب بعدها 

الحديد، وال�ت
ي العلج 

إعادة تقييم حالة الحديد من أجل اتخاذ قرار بشأن الستمرار �ض
ا المتوطن، يجب إحداث  ي ينترسش بها داء الملري

ي المناطق ال�ت
من عدمه. �ض

ر المحتمل لتناول مكملت الحديد مقابل الستعداد  ض الرصض توازن ب�ي
ا بتعرضهم للسمية العصبية  ض بالملري ي لدى الأطفال المصاب�ي

ضا�ض الإ
الناجمة عن الرصاص واحتمالية أن يكون الحديد ذا فائدة. 

عالج االستخالب

أثناء تطبيق هذه التوصيات عىل المرىصض الأفراد، يجب ترك مساحة 
أك�ب للحكم الرسيري بشأن التعرض المحتمل لخطر تسمم الرصاص، 

ض  أو الظروف، أو طبيعة وإزمان التعرض، أو المظاهر الطبية، أو ترك�ي
ات، وموقع العلج. قد يكون بعض  ض ك�ي ي الدم أو اتجاهات ال�ت

الرصاص �ض
ي حال عدم الدقة المتوقع حدوثها عند قياس 

ا أيًضا �ض التسامح مطلوبً
ي الدم. 

ات الرصاص �ض ض ترك�ي

ي الدم 
ض الرصاص �ض بعد النتهاء من علج الستخلب، قد يعاود ترك�ي

ي الأنسجة الرخوة والعظام، 
الرتفاع نتيجة لنبعاث الرصاص الُمخّزن �ض

ي الدم إل التوازن. لذا يصبح من المهم إعادة فحص 
ض �ض ك�ي ويعود ال�ت

ة من إعادة التوازن، لتحديد ما إذا هناك  ي الدم بعد ف�ت
ض الرصاص �ض ترك�ي

ي من 
ح ترك فاصل زم�ض حاجة إل مزيد من الستخلب أم ل. من المق�ت

ات  ض ي حال اكتشاف ترك�ي
ض إل 4 أسابيع، مع تقليل هذا الفاصل �ض أسبوع�ي

ي الدم. 
أولية مرتفعة لنسبة الرصاص �ض

تالية: ي المواقف ال
يُنصح بالدخول إل مركز علج �ض

ظهر عىل المريض أعراض عصبية ملحوظة للتسمم، مثل �عة 	 
النفعال، أو النعاس، أو الحركة غ�ي المنسقة للعضلت، أو 

التشنجات، أو الغيبوبة، أو اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص.

ي هذه الحالة.	 
ا �ض يكون علج الستخلب عن طريق الحقن مطلوبً

يكون المريض أك�ش عرضة للمخاطر بصفة خاصة بسبب الظروف 	 
امن مثل الملريا. ض المحيطة بوجود مرض م�ت

من غ�ي الممكن بأي شكل من الأشكال إبعاد المريض عن التعرض 	 
ة، مع  للرصاص، عىل سبيل المثال إذا كانت البيئة ملوثة بدرجة كب�ي

عدم توفر أماكن سكنية بديلة.

ومن ناحية أخرى، يصُعب مراقبة المريض ورصد مدى فعالية تداب�ي 	 
التصدي للتعرض، عىلي سبيل المثال بسبب المشاكل اللوجيستية. 

ام بالعلج محل شك.	  ض قدرة المريض عىل الل�ت

اختيار العوامل الخالبة 

بالنسبة إل المريضات غ�ي الحوامل، كان الدليل عىل مدى فعالية 
العوامل الخالبة الفردية أو مجموعات العوامل الخالبة ذا درجة تيقن 

منخفضة للغاية، ولم تتوفر دراسات بجودة عالية تضمنت عقد مقارنة 
ض استخدام عامل خالب بمفرده ومجموعة من العوامل الخالبة.  ب�ي

بالنسبة إل المرىصض الذين يعانون من تسمم شديد بالرصاص، وعىل 
وجه الخصوص اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص، يش�ي دليل ذو درجة 

تيقن منخفضة للغاية أن الستخلب عن طريق سكسيمر أو إيديتات 
الكالسيوم والصوديوم أو دايمركابرول، سواء تم استخدام كل عامل 

ًة بعدم  بمفرده أو بشكل مجمع، يمكن أن يحّسن من فرص النجاح مقارن
ي بعض الأماكن يتضمن 

اللجوء إل الستخلب. كان هناك إجراء قيا�ي �ض
علج اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص باستخدام دايمركابرول قبل 

إعطاء إيديتات الكالسيوم والصوديوم؛ ومع ذلك، لم تجد المراجعات 
المنهجية دليل كاف يحدد ما إذا كان هذا المزيج أك�ش فعالية من الُنظم 

ض بشكل رئيسي لعلج التسمم  البديلة أم ل. يُستخدم البنسيلم�ي
المعتدل والمتوسط.

يؤثر مدى توافر العوامل الخالبة وتكلفتها عىل عملية اختيار العامل 
المناسب لعلج المرىصض الأفراد. قدمت مجموعة إعداد المبادئ 

تالية:  احات ال التوجيهية الق�ت

؛	  ض بالنسبة إل التسمم المعتدل إل المتوسط: سكسيمر أو بنسيلم�ي

النسبة إل التسمم الشديد: إيديتات الكالسيوم والصوديوم 	  وب
ي حال إمكانية إعطاء الدواء عن طريق الفم 

بمفردها أو مع سكسيمر )�ض
بشكل آمن( أو مع دايمركابرول. 

ة الثلثة أشهر الأول، ينبغي أن يكون  ي ف�ت
بالنسبة إل المرأة الحامل �ض

ر  ا مقابل الرصض ض الناجم عن الرصاص متوازنً ر المحتمل للجن�ي الرصض
المحتمل وقوعه بواسطة العامل الخالب. توفرت بيانات محدودة عن 

مدى سلمة استخدام الستخلب أثناء الحمل. تصّنف إدارة الأغذية 
 : ر كما يىلي ي الوليات المتحدة مخاطر تعرض الأجنة للرصض

والعقاق�ي �ض
إيديتات الصوديوم والكالسيوم ضمن الفئة "ب" )ل تُظهر الدراسات 
، ول توجد دراسات  ض عىل حيوانات التجارب وجود أي خطر عىل الجن�ي

كافية عىل الحوامل(؛ سكسيمر ودايمركابرول ضمن الفئة "ج" )تش�ي 
(؛ بينما يقع  ض يانات التجارب عىل الحيوانات إل وجود خطر عىل الجن�ي ب

ي 
�ت ي ف�ت

ض ضمن الفئة "د" )وجود خطر معروف عىل الأجنة(. �ض بنسيلم�ي
ض من ضمن المخاوف  ثالثة، ل يعد تشوه الجن�ي ثانية وال الثلثة أشهر ال

ي 
القائمة. بناء عىل الأدلة والعتبارات العملية المتاحة، والمحدودة جًدا �ض
ا لنفس القاعدة  ح استخدام عوامل الستخلب وفًق الوقت نفسه، يُق�ت

ي 
ي حالة المريضات غ�ي الحوامل، كما هو موضح أعله. �ض

المتبعة �ض
، يجب الستعانة بالستخلب عن طريق ممار�ي الطب  الوضع المثالي

ي التعامل مع التسمم بالرصاص وإدارة الَحمل ذي 
ة �ض من ذوي الخ�ب

المخاطر العالية أو طلب مشورتهم.

وعىل الرغم من أن قرار اللجوء إل الستخلب يعتمد عادًة عىل نسبة 
ي مرض ما، 

ي بعض الظروف مثل تفسش
ي الدم، إل أنه �ض

ض الرصاص �ض ترك�ي
يظهر خللها دليل قوي عىل حدوث التعرض للرصاص عىل نطاق واسع. 

ت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية أنه  ي مثل هذه الظروف، اعت�ب
�ض

ي من اعتلل الدماغ الناجم 
ر لبدء علج مريض من أي عمر يعا�ض يوجد م�ب

ي الدم. 
ض الرصاص �ض عن الرصاص وذلك أثناء انتظار تأكيد ترك�ي

تكون نقطة نهاية علج الستخلب غ�ي واضحة بشكل قاطع ولكن بجب 
أن تتضمن القضاء عىل المظاهر الرسيرية للتسمم بالرصاص وتقليل 

ي عمليات إعادة 
نتائج الجيدة �ض ي الدم مع استمرار هذه ال

ض الرصاص �ض ترك�ي
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ي الدم بعد علج الستخلب 
ض الرصاص �ض تقييم الحالة. يُعد ارتفاع ترك�ي

ي مخازن العظام، 
ا بإعادة تموضع الرصاص الموجود �ض ًب ًعا ويرتبط غال شائ

تباه للتعرض المستمر للرصاص  عىل الرغم من أنه من المهم أيًضا الن
المحتمل حدوثه. قد يحتاج بعض المرىصض إل دورات عديدة من علج 

ي مخاطر وفوائد هذا العلج، 
ا �ض ًي الستخلب، ومن المهم التفك�ي مل

ي التصدي لظاهرة 
مع الستعانة بإسهامات يقدمها خب�ي متخصص �ض

التسمم بالرصاص. إذا خضع المريض لأربع أو خمس دورات من علج 
ي الدم < 45 ميكروجرام/ديسيل�ت 

ض الرصاص �ض الستخلب وظل ترك�ي
ض الأسا�ي للرصاص  ك�ي بشكل دائم ولم ينخفض بصورة ملحوظة عن ال�ت

ي الدم، يُنصح بشدة بإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت 
�ض

نهاء التعرض كانت غ�ي فعالة أم ل، وما إذا كان هناك  التداب�ي المتخذة لإ
ا أم ل. ًق مصدر للتعرض للرصاص لم يتم التعرف عليه ساب

دمج التوصيات وتنفيذها للتصدي للتسمم 
بالرصاص

يجب دمج التوصيات أعله المتعلقة بأوجه معينة من التصدي لظاهرة 
ي خطة تصدي كاملة لحالة أو حالت من التعرض 

التعرض للرصاص �ض
للرصاص. يجب اتخاذ قرارات بهدف التصدي للتسمم بالرصاص بناء 

ي 
ض الرصاص �ض عىل الحالة المريض الرسيرية، وظروف التعرض، وترك�ي

ي العلج.
ا للموارد المتاح استخدامها �ض الدم، ومصلحة المريض وفًق

ه  ض بمجرد التأكد من حدوث التعرض للرصاص عن طريق قياس زيادة ترك�ي
: ي الدم، تكون خطوات التصدي للتعرض كما يىلي

�ض

التعرف عىل تاريخ الحالة لتحديد مصدر )مصادر( التعرض؛	 

وتقييم شدة التعرض عن طريق الفحص الرسيري والستقصاءات؛	 

ض التغذية؛	  وإنهاء التعرض والتخفيف من آثاره والذي يشمل تحس�ي

ي حال التوصية باستخدامها؛	 
وإزالة التلوث المعدي المعوي �ض

ي حال التوصية باستخدامه؛	 
وعلج الستخلب �ض

ي حال الحاجة إليها، عىل سبيل المثال قياس 	 
وتداب�ي داعمة أخرى �ض

اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص؛

والمتابعة لتحديد مدى الحاجة إل اتخاذ مزيد من إجراءات التصدي. 	 

مقتضيات االأبحاث 
حددت المراجعات المنهجية للأدلة عدًدا قليل للغاية من الدراسات ذات 

ي تتناول موضوع مدى فعالية التدخلت العلجية 
الجودة العالية ال�ت

ي حالت التعرض للرصاص، لذا، فإن وجود أدلة أك�ش سيؤدي إل زيادة 
�ض

درجة التيقن من التوصيات. وعىل الرغم من ذلك، من المعلوم أن 
القيام ببعض التدخلت وإجراء تجارب موجهة تستخدم عينات 

ا من الناحية الأخلقية و/أو العملية.  عشوائية سيكون صعًب

إزالة التلوث المعدي المعوي 

ات عديدة عىل مدى كفاءة طرق إزالة التلوث المعدي  تؤثر متغ�ي
المعوي بعد بلع الرصاص، لذا من المحتمل أن يكون عدد حالت بلع 

ي الستعانة بإزالة التلوث المعدي المعوي 
ي يمكن التفك�ي �ض

الرصاص ال�ت
ي 

لحلها قليلً. يصّعب هذا الأمر من تجميع عدد كاف من الحالت ال�ت
يمكن استخدامها لعقد المقارنات والوصول لدراسة ذات مغزى، ومن 

الُمرجح أن أي دليل عىل مدى فعالية طرق إزالة التلوث المعدي المعوي 
سيواصل الستناد إل تقارير الحالت أو سلسلة من الحالت البسيطة. 
نتائج بشكل  ي حال توثيق التدخلت وال

يد الستفادة من هذا الأمر �ض ض س�ت
أفضل.

التدخلت التغذوية

أُجريت الدراسات المتاحة بشأن التدخلت التغذوية عىل مرىصض لديهم 
ا، ولم تجب هذه الدراسات عىل  ًي ي الدم منخفضة نسب

ات رصاص �ض ض ترك�ي
ي حال 

تساؤلت تتعلق بمدى استفادة المرىصض من مثل هذه التدخلت �ض
يانات  معانتهم من تسمم حاد بالرصاص. وعلوة عىل ذلك، ل توجد ب
ض إعطاء المكملت الغذائية وعلج الستخلب.  تتعلق بقيمة الجمع ب�ي

ًا للهتمام ل سيما أنه من المعروف أن العوامل  سيكون هذا الأمر مث�ي
الخالبة تُزيد أيًضا من فرص التخلص من بعض المواد الموجودة 

بمقدار ضئيل. 

هناك حاجة إل دراسات أك�ش وأفضل لتحديد ما إذا كانت فعالية زيادة 
ي تختلف عن تلك الموجودة 

ي النظام الغذا�أ
جرعة الحديد أو الكالسيوم �ض

بالمكملت أم ل، وكذلك الجرعة المثالية ومدة إعطاء المكملت. 
مطلوب أيًضا دراسات عن تأث�ي إعطاء مكملت الكالسيوم عىل نتائج 

. يجب  ي
ي المعر�ض ي الدم، مثل النمو العص�ب

ض الرصاص �ض أخرى بخلف ترك�ي
إجراء الدراسات أيًضا بشأن مدى استفادة المجموعات العمرية المختلفة 

ها. ض وغ�ي ض أو البالغ�ي مثل الأطفال الصغار أو المراهق�ي

علج الستخلب

بيانات المتعلقة بتأث�ي علج الستخلب عىل النتائج  ي ال
يوجد نقص �ض

ي والسلوك وأمراض القلب 
ي المعر�ض عىل المدى البعيد، مثل النمو العص�ب

ي الدم 
ض الرصاص �ض والأوعية الدموية. كذلك، لم يتم التأكد من حد ترك�ي

نتائج لدى  ض ال الذي يكون الستخلب فعالً عنده فيما يتعلق بتحس�ي
ام  ض بيانات أك�ش بشأن الل�ت المجموعات العمرية المختلفة. هناك حاجة ل

نتائج. لم يتم التأكد ح�ت  ال ض وصلته ب بالعلج بواسطة المرىصض الخارجي�ي
الآن من مدى سلمة العوامل الخالبة لدى المرىصض الذين يعانون من 

ض الجلوكوز-6-فوسفات. يجب تقديم توثيق أفضل  نقص نازعة هيدروج�ي
لحالت علج الستخلب أثناء الحمل. 
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االعتبارات الخاصة بتنفيذ المبادئ التوجيهية
تقر منظمة الصحة العالمية بأن الرصاص يدخل ضمن 10 مواد 

ائية أساسية تث�ي مخاوف تتعلق بالصحة العامة، وتتعاون المنظمة  كيمي
كاء وواضعي السياسات للتوعية بمدى أهمية منع التعرض  مع الرسش

والتصدي له.

لدعم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، سيتم إعداد مواد مشتقة 
تعرض التوصيات بصيغة يمكن أن يستخدمها الأطباء بسهولة أك�ب مع 

ترجمتها إل لغات أخرى. سُتوضع خطة تنفيذ محددة وستضع المكاتب 
ي 

ي العتبار التحديات ال�ت
كاء �ض قليمية لمنظمة الصحة العالمية والرسش الإ

شارة إليها.  تم الإ

هناك تحديان مهمان أمام تنفيذ المبادئ التوجيهية. يتمثل التحدي 
ية عالية الجودة المطلوبة  ي التوفر المحدود للخدمات المخت�ب

الأول �ض
لتشخيص التسمم بالرصاص. تنادي منظمة الصحة العالمية بتوف�ي 

ات السموم كأحد المتطلبات الأساسية للقدرات  عدد أك�ب من مخت�ب
ي "اللوائح الصحية الدولية" )2005(. الدليل 

المنصوص عليها �ض
ي الدم، 

المخترص لمنظمة الصحة العالمية بشأن طرق تحليل الرصاص �ض
اللغات الست للأمم المتحدة.  المنشور عام 2020، متاح ب

ي عدة بلدان ذات 
ي هو التوفر المحدود للعوامل الخالبة �ض

التحدي الثا�ض
ض العوامل الخالبة  الدخل المنخفض والمتوسط عىل الرغم من تضم�ي
ي قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية. 

الأربع �ض
ستستخدم منظمة الصحة العالمية التوجيهات للمطالبة بتوف�ي 
عدد أك�ب من العوامل الخالبة كجزء من تغطية الصحية العالمية 

ض  ورية من خلل التعاون ب�ي اء الأدوية الرصض ي تتم عىل �ش
والتحسينات ال�ت

البلد. 

وبالنسبة إل التدخلت التغذوية، تعكف منظمة الصحة العالمية عىل 
ي واحد أو مكملت متعددة 

وضع مبادئ توجيهية بشأن إعطاء مكمل غذا�أ
ض صحة الأطفال والحوامل. تتعاون منظمة الصحة العالمية أيًضا  لتحس�ي
مع منظمة الأغذية والزراعة لتحديث التوجيهات المتعلقة بالمتطلبات 

التغذوية لدى الأطفال. 

ستنخرط مبادرة منظمة الصحة العالمية الرامية لتقوية وتأسيس مراكز 
ي تنفيذ المبادئ التوجيهية، حيث تدخل هذه 

السموم بصورة كاملة �ض
 . ض ض المستهدف�ي المراكز المتخصصة ضمن المستخدم�ي

كاء، وإذا توفرت الموارد اللزمة،  سيتم وضع ترتيبات للعمل مع الرسش
ي بلدان محددة 

عقد ورش العمل التدريبية لموفري الرعاية الصحية، �ض
بشأن التعرف عىل عوامل الخطر وتشخيص التعرض للرصاص والتصدي 

نت.  ن�ت له، وذلك علوة عىل دورات تدريبية ع�ب الإ
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اء بل حدود ا. المصدر: أولغا فيكتوري/أطب ي ي مجمع معالجة الذهب بولية زمفارا بنيج�ي
عامل منجم يعمل �ض
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الغرض والنطاق
الرصاص معدن يُستخدم عىل نطاق واسع لكنه سام ويمكن أن يؤدي 
ات سلبية طويلة  ي تأث�ي

ضافة إل التسبب �ض إل تسمم يهدد الحياة بالإ
الأجل عىل الصحة. يمكن أن يحدث التعرض عن طريق تناول مواد 

أو منتجات محتوية عىل الرصاص، واستنشاق الأبخرة أثناء التعرض 
بيئية. تستمر الحالت الفردية للتسمم  ي والتعرض للملوثات ال

المه�ض
ي القسم 4. يستمر 

بالرصاص بسبب العديد من المصادر الموضحة �ض
ظهور حالت فردية للتسمم بالرصاص؛ وعلوة عىل ذلك، وقعت بعض 
ي أنحاء العالم 

ي شهدت حالت جماعية للتسمم بالرصاص �ض
الأحداث ال�ت

ارتبط معظمها بتلوث البيئة أو الأغذية )4–1(. يمكن أن تكون معدلت 
بيئية للرصاص مرتفعة  العتلل والوفيات المرتبطة بحالت التعرض ال

ي عام 2010، عىل سبيل المثال، مات ما 
ا �ض ي ي شمال غرب نيج�ي

للغاية. �ض
ي بالرصاص وتم علج أك�ش من 

يقدر بنحو 400 طفل من التسمم البي�أ
ي عملية استجابة 

1000 طفل أعمارهم > 5 سنوات بعلج الستخلب �ض
إنسانية )4(. 

يمثل التعرض للرصاص مصدر قلق كب�ي للصحة العامة. فهو مسؤول 
ات الصحية  تأث�ي ا للتقديرات عن 0.90 مليون حالة وفاة بسبب ال وفًق

طويلة الأجل له، و21.7 مليون سنة من سنوات العمر المعدلة حسب 
ي عام )5( 2019. الأطفال هم الأك�ش تعرًضا للمخاطر عىل 

عاقة �ض الإ
وجه الخصوص، وتقّدر منظمة الصحة العالمية أن التعرض للرصاص 

عاقات الذهنية مجهولة السبب  مسؤول عن 30% من العبء العالمي للإ
الناجمة عن تأخر النمو )6(. 

ي تحديد مصدر 
ي التعامل مع التعرض للرصاص �ض

يتمثل أهم جانب �ض
التعرض وإزالته. اعتماًدا عىل الظروف وشدة التعرض، فإن تداب�ي 

ي يمكن اتباعها هي إزالة التلوث المعدي المعوي 
التعامل الأخرى ال�ت

زالة المواد من مسار الجهاز الهضمي، والمكملت الغذائية للتخفيف  لإ

من آثار التسمم بالرصاص وعلج الستخلب لتسهيل إزالة الرصاص من 
ي العديد من البلدان، يعت�ب التعامل مع التعرض للرصاص 

الجسم. �ض
ية  ا، ل سيما فيما يتعلق بالحصول عىل الخدمات المخت�ب أمًرا صعًب

بيئية  للتشخيص، والحصول عىل عوامل استخلب للعلج، والخدمات ال
لتحديد المصدر ومعالجته. هناك أربعة عوامل استخلب شائعة 

 ، ض ي حالت التسمم بالرصاص: دايمركابرول، وبنسيلم�ي
الستخدام �ض

ي 
إيديتات كالسيوم الصوديوم، وسكسيمر؛ إل أنها ليست متوفرة �ض

كل البلدان. 

الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو مساعدة الأطباء عىل اتخاذ 
ي الحالت الفردية 

قرارات بشأن تشخيص ومعالجة التعرض للرصاص �ض
ي حالت حوادث التسمم الجماعي. 

. يمكن تكييف التوصيات �ض للمرىصض
امج الوطنية  يمكن استخدام المبادئ التوجيهية للتوعية عند وضع ال�ب

لتشخيص حالت التسمم بالرصاص والتعامل معها. يمكن أيًضا 
استخدامها من جانب مجموعات أخرى لوضع بروتوكولت العلج 

الخاصة بهم. 

تقدم المبادئ التوجيهية توصيات مبنية عىل الأدلة بشأن:

ي الدم،	 
ات الرصاص �ض ض تفس�ي ترك�ي

واستخدام إزالة التلوث المعدي المعوي،	 

واستخدام المكملت الغذائية، 	 

واستخدام عامل استخلب. 	 

ل تتضمن المبادئ التوجيهية مناقشة طرق منع التعرض للرصاص، 
ا لمستند مبادئ توجيهية  ي ستكون موضوًع

بيئية، وال�ت مثل المعالجة ال
أخرى منفصلة. 
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طرق إعداد المبادئ التوجيهية
ي دليل 

جراءات الموضحة �ض ا للإ تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية وفًق
عداد المبادئ التوجيهية )7(. باختصار،  منظمة الصحة العالمية لإ

يشمل هذا: 

نتائج الحرجة؛ 	  تحديد الأسئلة ذات الأولوية وال

جاع الأدلة؛	  واس�ت

وتقييم الأدلة وتجميعها؛ 	 

وصياغة التوصيات؛ 	 

والتخطيط لنرسش المبادئ التوجيهية وتنفيذها وتقييم أثرها 	 
وتحديثها.

ي المبادئ التوجيهية
2.1 المساهمون �ض

تم وضع المبادئ التوجيهية بمساعدة مجموعة توجيه، ومجموعة 
لوضع المبادئ التوجيهية، ومجموعة مراجعة خارجية، وفريق مراجعة 

ي منهجيات.  منهجية، وأخصائ�ي

ي منظمة الصحة العالمية
مجموعة التوجيه �ض

ي أقسام منظمة الصحة 
ض �ض تتكون هذه المجموعة من الأعضاء العامل�ي

ي المقر 
ض بالصحة العامة والبيئة وسلمة الأغذية �ض العالمية والمهتم�ي

ي هذه المبادئ. 
الرئيسي والمناطق الأربع تحديد اتجاهات العمل �ض

ي الملحق 1. صاغت هذه المجموعة النطاق الأولي 
تم �د الأعضاء �ض

نتائج  والمخطط العام للمبادئ التوجيهية وناقشت التدخلت وال
فت المجموعة عىل وضع المبادئ التوجيهية. ي سيتم بحثها. أ�ش

ال�ت

مجموعة وضع المبادئ التوجيهية

اح أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية من جانب مجموعة  تم اق�ت
اً  اً خارجي التوجيه. تتألف مجموعة وضع المبادئ التوجيهية من 15 خب�ي

ي الملحق 2. 
من أقاليم منظمة الصحة العالمية الست. تم �دهم �ض

ي علم السموم الرسيرية، والصحة 
ة �ض قدمت هذه المجموعة الخ�ب

ي 
بيئية للأطفال، والوقاية من التسمم بالرصاص والتعامل معه، بما �ض ال

ي الأماكن منخفضة الموارد، والصحة العامة. 
ذلك التعامل معه �ض

ح للمبادئ  استعرضت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية النطاق المق�ت
نتائج وترتيبها ووضع  ي تحديد ال

التوجيهية للتعامل وساعدت �ض
ي 

بروتوكولت للمراجعة المنهجية للأدلة. ثم نظرت المجموعة �ض
المراجعات المنهجية للأدلة الخاصة بالتدخلت العلجية، وقيمت درجة 

التيقن من الأدلة )انظر أدناه(، وصاغت توصيات العلج وقدمت الحجج 
وطة".  أنها "قوية" أو "مرسش الداعمة لوصف التوصيات ب

فريق المراجعة المنهجية لالأدلة

ي 
ي "خدمات المعلومات الطبية وعلم السموم" )وال�ت

لفت مجموعة �ض ُك
ي لندن 

تُسمى الآن "خدمات الطوارئ العلمية والطبية العالمية"( �ض
بالمملكة المتحدة بإجراء مراجعات منهجية للأدلة بغرض التصدي 
لظاهرة التسمم بالرصاص. أجروا أولً مراجعة الأدبيات لتحديد أي 

مراجعات منهجية قائمة للتعامل مع التسمم بالرصاص؛ ومع ذلك، 
ء. تم إجراء تقييمات GRADE1 )تصنيف التوصيات  ي

وا عىل �ش لم يع�ش
ي قسم "الطب 

وقياسها ووضعها وتقييمها( بدعم من فريق موجود �ض
ي جامعة الدانوب بكريمس، 

ائيات الرسيرية" �ض القائم عىل الأدلة وعلم الوب
النمسا. 

2.2 تحديد الأسئلة ذات الأولوية 
والنتائج الحرجة

صاغ الفريق التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية قائمة أولية بالتدخلت 
الممكنة للتعامل مع التعرض للرصاص. وقد نوقشت هذه التدخلت 

ي اجتماعها الأول. وضعت 
مع مجموعة وضع المبادئ التوجيهية �ض

ي يمكن استخدامها 
المجموعة أيًضا مجموعة من الأسئلة البحثية ال�ت

يد  ي المراجعة المنهجية للأدلة. من خلل عملية تكرارية، ع�ب ال�ب
�ض

التعامل مع  ، تم وضع قائمة تضم 18 نتيجة ذات صلة ب ي
و�ض لك�ت الإ

نتائج  التعرض للرصاص. صنفت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية ال
ـ 12  نتائج ال إل حرجة، أو مهمة، أو غ�ي مهمة. تم �د أسئلة البحث وال

ي الملحق 3. 
الحرجة والمهمة �ض

1 تصنيف التوصيات والتقويم والوضع والتقييم 
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جاعها  2.3 تحديد الأدلة واس�ت
ي الدم الذي يتطلب اتخاذ إجراء، 

ض الرصاص �ض من أجل تحديد حد ترك�ي
ي التقييمات الدولية والوطنية لسمية الرصاص من جانب 

تم النظر �ض
مجموعة وضع المبادئ التوجيهية )انظر القسم 4.4(. 

تم إجراء مراجعات الأدلة لكل من التدخلت. وضع فريق المراجعة 
ي لمنظمة الصحة العالمية 

التعاون مع المسؤول الف�ض المنهجية، ب
ومجموعة وضع المبادئ التوجيهية، بروتوكول مراجعة يعتمد عىل 

النموذج المستخدم من جانب Cochrane Collaboration. وشمل 
اتيجيات  ذلك الأسئلة الخاصة بالمشكلة والتدخل والمقارنة2 واس�ت
بيانات  ي عدد من قواعد ال

البحث. أُجريت عمليات بحث منهجية �ض
الببليوجرافية )مصادر ومراجع الكتب( وكذلك سجلت التجارب 

اتيجيات البحث المستخدمة ومعاي�ي  الرسيرية. تم وصف تفاصيل اس�ت
ي المراجعات المنهجية الفردية. لم يكن 

إدراج الدراسات واستبعادها �ض
 Cochrane هناك قيود لغوية. تم توثيق كل مراجعة باستخدام أداة

 3.Collaboration RevMan

ي الأدبيات عن علج الستخلب وإزالة 
بالنسبة إل عمليات البحث �ض

التلوث المعدي المعوي، لم تكن هناك حدود عىل التاريخ، وأجريت 
ي مارس/آذار 2020 ويوليو/تموز 2020 عىل 

ة �ض عمليات البحث الأخ�ي
لتاريخ هو  ض حد ل . بالنسبة إل التدخلت التغذوية، تم تعي�ي التوالي

ي مارس/آذار 2020. 
1990، وأُجريت أحدث عمليات البحث �ض

2.4 تقييم الجودة وتصنيف الأدلة 
تم تقييم جودة مجموعة الأدلة لكل نتيجة باستخدام نهج تصنيف 

ي هذا النهج، تم تصنيف 
التوصيات والتقويم والوضع والتقييم )7(. �ض

ي تم العثور عليها إل 
ي الدراسات ال�ت

درجة التيقن من الأدلة لكل نتيجة �ض
"مرتفعة" أو "متوسطة" أو "منخفضة" أو "منخفضة للغاية" عىل أساس 

ي لدرجة التيقن من 
المعاي�ي المذكورة أدناه. يعتمد التصنيف النها�أ

 . الأدلة عىل مزيد من العتبارات لهذه المعاي�ي

القيود عىل تصميم الدراسة 

ض أولً عىل مستوى الدراسات الفردية ثم لكل  تم فحص خطر التح�ي
ي النتيجة. بالنسبة إل التجارب عشوائية 

ي ساهمت �ض
الدراسات ال�ت

التوزيع، تم تصنيف درجة التيقن باعتبارها "مرتفعة" أو تم تخفيضها 
ا للحد  ض )"منخفضة"( وفًق بمقدار مستوى واحد )"متوسطة"( أو مستوي�ي

ي 
ي ساهمت �ض

ي تفي بها غالبية الدراسات ال�ت
الأد�ض لمعاي�ي الجودة ال�ت

ي 
ي شكلت �ض

النتيجة. بالنسبة إل الدراسات القائمة عىل الملحظة، وال�ت
ي تم العثور عليها، تم تصنيف درجة التيقن 

الواقع غالبية الأدلة ال�ت
إل "منخفضة" أو "منخفضة للغاية"، عىل الرغم من إمكانية زيادة درجة 

، كما هو موضح أدناه. ض ي دراسة ما بمقدار مستوى أو مستوي�ي
التيقن �ض

ي النتائج
التضارب �ف

نتائج لنتيجة معينة من خلل فحص حجم  ي ال
تم تقييم التشابه �ض

ي الدراسات المختلفة. 
ي لوحظت �ض

ي اتجاه وحجم الآثار ال�ت
الختلفات �ض

ا  ًه نتائج متشاب لم يتم تقليل درجة التيقن من الأدلة عندما كان اتجاه ال
ي 

نتائج �ض وكانت حدود الثقة متداخلة ولكن تم تقليلها عندما كانت ال
اتجاهات مختلفة وأظهرت حدود الثقة الحد الأد�ض من التداخل أو عدم 

وجود تداخل.

ة عدم المبا�ش

تم تقليل درجة التيقن من الأدلة عندما كان هناك قلق خط�ي أو خط�ي 
ة الدليل، أي عندما كانت هناك اختلفات مهمة  للغاية بشأن مبا�ش

ض البحث المبلغ عنه والسياق الذي تم إعداد التوصيات من أجله.  ب�ي
الفئات السكانية أو  كانت هذه الختلفات مرتبطة، عىل سبيل المثال، ب

ة للهتمام. نتائج المث�ي التدخلت أو المقارنات أو ال

الغموض

تأث�ي عبارة عن دالة  ا ما تكون درجة عدم درجة التيقن بشأن تقدير ال ًب غال
من حجم العينة وعدد الأحداث. لذلك، تم تخفيض تصنيف الدراسات 

التالي  ض أو الأحداث )> 300( وب ا من المشارك�ي ًي ذات العدد القليل نسب
ات بسبب عدم الدقة. تأث�ي فواصل الثقة الواسعة حول تقديرات ال

ي الن�ش
ف �ف التح�ي

تأثر تصنيف درجة التيقن أيًضا بالأدلة المتصورة أو الإحصائية  يمكن أن ي
ي تقدير تأث�ي التدخل نتيجة للنرسش 

ض للتقليل أو المبالغة �ض عىل التح�ي
اًء عىل نتائج الدراسة. من الممارسات الشائعة تقليل تصنيف  ن ي ب

النتقا�أ
ي هذه 

. �ض ض النرسش ي تح�ي
الأدلة بمستوى واحد إذا كان هناك شك قوي �ض

المراجعة، مع ذلك، لم تكن هناك دراسات كافية لكل تدخل بما يسمح 
. ض النرسش التقييم العددي لتح�ي ب

رفع تصنيف درجة التيقن

بلغ عن تأث�ي كب�ي )مثل  تم رفع تصنيف درجة التيقن من الأدلة إذا تم الإ
نسبة الخطر < 2(، أو كان هناك تدرج واضح للجرعة والستجابة أو إذا 

تأث�ي الملحوظ.  كان كل التباس معقول يقلل من ال

تم إنشاء ملفات تعريفية للأدلة لكل نتيجة تتضمن التقييم والحكم 
ي علج 

عىل المعاي�ي المذكورة أعله. تم استخدام هذا النهج �ض
الستخلب لغ�ي الحوامل وللتدخلت التغذوية. بالنسبة إل إزالة التلوث 
المعدي المعوي وعلج الستخلب أثناء الحمل، حددت المراجعات فقط 

ا  ًي ي تم تصنيفها تلقائ
ة، وال�ت تقارير الحالت وسلسلة الحالت الصغ�ي

باعتبارها ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. 

تائج ن 2 الفئات السكانية، والتدخلت، والمقارنات، وال

صدار 5.3. كوبنهاجن: The Cochrane Collaboration ،The Nordic Cochrane Centre؛ 2014 3 مدير المراجعة )RevMan( ]برنامج كمبيوتر[. الإ
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ض  ض الخارجي�ي 2.5 إدارة تضارب المصالح لدى المساهم�ي
علن عن  اء الإ ا لسياسة منظمة الصحة العالمية، يجب عىل كل الخ�ب وفًق
ي وضع المبادئ التوجيهية لمنظمة 

المصالح ذات الصلة قبل المشاركة �ض
الصحة العالمية واجتماعاتها. لذلك، ُطلب من كل أعضاء مجموعة 
ض ملء نموذج إعلن  ض الخارجي�ي وضع المبادئ التوجيهية والمساهم�ي

مصالح قيا�ي تابع لمنظمة الصحة العالمية. 

ي الفريق التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية 
استشار المسؤول الف�ض

اء للمشاركة  علنات قبل النتهاء من الدعوات الموجهة للخ�ب بشأن الإ
ي 

علن عن أي تضارب محتمل �ض ي وضع المبادئ التوجيهية. عند الإ
�ض

علنات مع مدير القسم  ي مراجعة الإ
المصالح، تول المسؤول الف�ض

لتأث�ي عىل الحكم الموضوعي  ًا بما يكفي ل لتحديد ما إذا كان خط�ي
للخب�ي بشأن عملية وضع المبادئ التوجيهية والتوصيات. لضمان 

التساق، تم استخدام معاي�ي تقييم شدة تضارب المصالح الموجودة 
رشاد  ي دليل منظمة الصحة العالمية لوضع المبادئ التوجيهية )7( والإ

�ض
نتائج  الداخىلي الآخر لدى منظمة الصحة العالمية. تمت إدارة كل ال

جراءات الداخلية لدى  ا للإ المستخلصة من إقرارات المصالح الواردة وفًق
اء  منظمة الصحة العالمية للتعامل مع إعلنات المصالح من جانب خ�ب

المنظمة. تم الحكم عىل إقرارات المصالح وفق كل حالة عىل حدة، وتم 
اء بأية مشاكل تنشأ.  إبلغ الخ�ب

ينشأ تضارب المصالح الذي يستدعي اتخاذ إجراء من جانب موظفي 
اء عىل تمويل من هيئة أو  منظمة الصحة العالمية عندما يحصل الخ�ب
، أو عندما يمكن أن يحققوا مكاسب مالية من  جراء بحث أولي مؤسسة لإ
ي المبادئ التوجيهية، أو إذا كانوا قد أجروا مراجعة 

أي توصيات واردة �ض
ة بأي من توصيات المبادئ  لدراسة أو مراجعة منهجية تتعلق مبا�ش

ي هذه 
ي تم تناولها �ض

التوجيهية. كانت المنتجات التجارية الوحيدة ال�ت
المبادئ التوجيهية هي عوامل الستخلب. لن يتم السماح للشخص 

الذي لديه نزاع مالي شخ�ي أو ثانوي )عىل سبيل المثال من خلل 
ي 

( فيما يتعلق بهذه المنتجات بالمشاركة �ض ض أحد أفراد الأ�ة المقرب�ي
مجموعة وضع المبادئ التوجيهية. 

قبل كل اجتماع لمجموعة وضع المبادئ التوجيهية، تم إنشاء صفحة 
ويب عىل موقع منظمة الصحة العالمية تعرض قائمة أعضاء المجموعة 
ي للتواصل بشأن 

و�ض ة. تم توف�ي عنوان بريد إلك�ت هم الذاتية القص�ي وس�ي
اء. لم تتلق منظمة الصحة العالمية  أية مخاوف تتعلق بأفراد الخ�ب

رسائل من هذا النوع. 

ر المسؤول  ي بداية كل اجتماع لمجموعة وضع المبادئ التوجيهية، ذّك
�ض

ي لمنظمة الصحة العالمية المجموعة بأسباب طلب إعلن المصالح 
الف�ض

ي ذلك المصالح 
ي يمكن أن تؤدي إل تضارب، بما �ض

ونطاق المصالح ال�ت
ي المجموعة قراءة إعلن المصالح 

المالية والفكرية. ُطلب من كل عضو �ض
ي 

الخاص به وتقديم أي معلومات إضافية ذات صلة، وتم تدوينها �ض
ي الجتماع لتوضيح ما إذا كانوا 

ض �ض محرصض الجتماع. تمت دعوة المشارك�ي
ي المصالح. إذا تم تحديد تضارب، إما 

ا �ض ًي ا محتملً أو فعل قد رأوا تضاربً
ض  ي الفرز المسبق من جانب مجموعة التوجيه أو من خلل المشارك�ي

�ض
. إذا لم يتم اعتبار  ي الجتماعات، كانت الخيارات عىل النحو التالي

�ض
ي 

ًا، فل يلزم اتخاذ أي إجراء، باستثناء تدوين التضارب �ض التضارب كب�ي
المبادئ التوجيهية المنشورة. إذا كان هناك تضارب له تأث�ي عىل قرارات 

عضو مجموعة وضع المبادئ التوجيهية بشأن توصية معينة، يمكن 
اع ـ بالمشاركة  ض ي ـ اعتماًدا عىل مدى خطورة ال�ض

السماح للخب�ي المع�ض
ا  ت ي صياغة توصية أو يمكن استبعاده من كل

ي المناقشات ولكن ليس �ض
�ض

 . ض العمليت�ي

ي 
تهم �ض تم اختيار أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية بسبب خ�ب
ي التعامل مع التعرض للرصاص. أعلن 

تهم �ض سمية الرصاص و/أو خ�ب
، وتم تلخيصها  ثمانية من أعضاء المجموعة عن مصلحة واحدة أو أك�ش

تالية: تقديم شهادة  ي الملحق 2. تندرج المصالح ضمن الفئات ال
�ض

، ول  ض خب�ي حول سمية الرصاص وآثاره عىل صحة الأشخاص المعرض�ي
اء(؛ وتقديم المشورة الرسيرية لحكومة وطنية  سيما الأطفال )ثلثة خ�ب
ومنظمة غ�ي حكومية بشأن تشخيص التعرض للرصاص بسبب التلوث 
ي والتعامل معه )خب�ي واحد(؛ والتعامل الرسيري مع حدث تسمم 

البي�أ
ي وضع السياسة الوطنية 

جماعي بالرصاص )خب�ي واحد(؛ والمشاركة �ض
ي للوقاية من التسمم 

نامج الوط�ض بشأن الرصاص )خب�ي واحد(؛ وإدارة ال�ب
ي فيه )بصفتها المهنية( لوضع جهاز تجاري 

سهام التق�ض بالرصاص والإ
ي الدم )خب�ي واحد(؛ والمشاركة 

ض الرصاص �ض لنقطة رعاية لقياس ترك�ي
ي حال حدث 

ي حملت الوقاية من التسمم بالرصاص )خب�ي واحد(. �ض
�ض

ض  التسمم الجماعي بالرصاص، كان أربعة أعضاء من المجموعة مؤلف�ي
ي العتبار مع 

ض لمنشور يصف نتائج تدخل استخلب تم وضعه �ض مشارك�ي
دراسات أخرى كدليل عىل المبادئ التوجيهية. 

لم يتم اعتبار أي من أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية لديه 
ي مناقشة التوصيات وصياغتها. كان لدى 

تضارب يمنعه من المشاركة �ض
ي الأماكن 

ي التعامل مع التسمم بالرصاص �ض
ة �ض ي الخ�ب

المجموعة توازن �ض
المنخفضة والعالية الموارد.  تشكل معدات ملعب الأطفال المطلية بطلء الرصاص خطًرا. 

Blink Media - Daiana Valencia / المصدر: منظمة الصحة العالمية
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2.6 وضع التوصيات
ي اجتماعات مجموعة وضع المبادئ التوجيهية. 

جراء التالي �ض تم اتباع الإ
ي كل مراجعة مصحوبة بتقييم GRADE. دونت 

تُعرض الأدلة الموجودة �ض
ي معظمها بدرجة تيقن 

مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية الأدلةـ  وكانت �ض
منخفضة للغايةـ  والتوصيات المصاغة وحددت قوة كل توصية. 

ي تمت مناقشتها متوافقة 
، كانت قوة التوصيات ال�ت ي

اىصض بشكل اف�ت
ي بداية 

ي البداية مع درجة التيقن من الأدلة. عىل سبيل المثال، �ض
�ض

المناقشة، استندت "التوصيات القوية" إل دليل عىل درجة تيقن 
وطة" إل دليل  "معتدلة" و"مرتفعة"، بينما استندت "التوصيات المرسش

ضافة إل درجة  عىل درجة تيقن "منخفضة" و"منخفضة للغاية". بالإ
ي العتبار عند تحديد قوة 

تالية �ض التيقن من الأدلة، تُوضع العوامل ال
التوصيات النهائية وتوجهاتها: القيم والتفضيلت، وإحداث التوازن 
تبة عىل الموارد، والمساواة والقبول  ار، والآثار الم�ت ض المنافع والأرصض ب�ي

ة أعضاء مجموعة  ي القيم والتفضيلت إل خ�ب
والجدوى. استند النظر �ض

وضع المبادئ التوجيهية وآرائهم. اعتمد تقييم التكلفة عىل التقديرات 
ضافة إل  جاع الأدلة بالإ ي تم الحصول عليها أثناء اس�ت

المبلغ بها وال�ت
ة أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية. تم استخدام جداول  خ�ب
صنع القرار القائم عىل الأدلة الخاصة بأداة إعداد المبادئ التوجيهية 

GRADEPro4 لتدوين وتجميع هذه التوصيات وتسجيل أسباب 

اضية.  ي تمت عىل قوتها الف�ت
ات ال�ت التغي�ي

ي الجدول 1. 
يظهر التفس�ي من وجهات نظر مختلف صناع القرار �ض

أنه موافقة ما ل  جماع ب جماع - تم تعريف الإ تم اعتماد كل توصية بالإ
ط أل يشعر أولئك الذين خالفوا بقوة  يقل عن 80% من المجموعة، برسش

ي المبادئ 
أنه كذلك �ض موقفهم. كان سيتم تسجيل الخلف الشديد ب

ي الآراء، 
التوجيهية. إذا لم يتمكن المشاركون من التوصل إل توافق �ض

اع أو أي قرار آخر للتصويت. كان التصويت  ض يتم طرح التوصية محل ال�ض
يتم برفع الأيدي من جانب أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية، 
ويتم اعتماد توصية معينة إذا كان أك�ش من نصف الأصوات مؤيدة. إذا 

ة، كان يجري مزيد من النقاش لمحاولة الحصول  كانت الأغلبية غ�ي كب�ي
عىل أغلبية أقوى. ل تنطبق هذه العملية إذا كان الخلف بشأن مخاوف 
ي هذه الحالة تختار أمانة منظمة الصحة العالمية 

تتعلق بالسلمة، و�ض
طلق. لم يكن موظفو منظمة الصحة  عدم إصدار توصية عىل الإ

ي جمع 
اء الفنيون الخارجيون المشاركون �ض ي الجتماع والخ�ب

العالمية �ض
ي 

ض للتصويت. إذا كانت القضية ال�ت الأدلة وتصنيفها والمراقبون مؤهل�ي
ا أو مراجعات منهجية أجراها  ًي ا أول سيتم التصويت عليها تتضمن بحًث

ي المصالح، يُسمح 
ا �ض ا أكاديمًي ض الذين أعلنوا تضاربً أي من المشارك�ي

ي المناقشة ولكن ل يُسمح له بالتصويت. 
ي بالمشاركة �ض

للمشارك المع�ض
غ�ي أن هذا الوضع لم تنشأ. 

ة لمجموعة إعداد  ي سلسلة اجتماعات مبا�ش
ُكتبت مسودة التوصيات �ض

المبادئ التوجيهية وتم النتهاء منها خلل سلسلة من الجتماعات ع�ب 
. ي

و�ض لك�ت يد الإ ي تمت من خلل ال�ب
نت والمناقشات ال�ت ن�ت الإ

: وطة" عىل النحو التالي تم تصنيف التوصيات إل "قوية" أو "مرسش

التوصية القوية: 

ام بتوصية  ض ات المرغوبة الناجمة عن الل�ت تأث�ي ي أن ال
تثق المجموعة �ض

ات غ�ي المرغوب فيها.  تأث�ي تفوق ال

وطة:  التوصية الم�ش

ام بتوصية  ض ات المرغوبة الناجمة عن الل�ت تأث�ي تتوصل المجموعة إل أن ال
ات غ�ي المرغوب فيها لكنها ليست واثقة من هذا  تأث�ي ربما تفوق ال

. التفس�ي

ض وطة لتدخل مع�ي الجدول 1. تفس�ي التوصيات القوية والمرسش

وطةقويةصانع القرار مرسش

ر�ف م ي مسار العمل ال
ي حالتك �ض

قد يرغب معظم الأشخاص �ض
ة. الموىص به، ولن يخالف ذلك سوى نسبة صغ�ي

ي مسار العمل 
ي حالتك �ض

قد يرغب غالبية الأشخاص �ض
ين لن يفعلوا ذلك. الموىص به، لكن كث�ي

اء ب كن مستعًدا لمساعدة المرىصض عىل اتخاذ قرار يتوافق مع ينبغي أن يتلقى معظم المرىصض مسار العمل الموىص به.االأط
قيمهم الخاصة.

ات اس ي س اع ال ن ي معظم الحالت.ص
وريان.يمكن اعتماد التوصية كسياسة �ض النقاش الجوهري ومشاركة أصحاب المصلحة رصض

مصدر: المرجع 7
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2.7 بيانات الممارسات الجيدة
عند مناقشة التوصيات، قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن 

يانات عن الممارسات الجيدة. لم يتم وضع  هناك حاجة إل ثلثة ب
جاع المنهجي للأدلة وعمليات الجمع  هذه الممارسات من خلل الس�ت

ت من ضمن الممارسات الرسيرية الجيدة وتستند  والتصنيف، ولكن اُعت�ب
ض للرصاص. ي التعامل المرىصض المعرض�ي

إل التجارب الرسيرية �ض

2.8 التشاور مع أصحاب المصلحة
ض للمبادئ  ض المحتمل�ي لم يتم عقد مشاورات رسمية مع المستخدم�ي

 . ض ض تقني�ي ي اجتماع�ي
التوجيهية؛ ومع ذلك، جرت مشاورات غ�ي رسمية �ض

اء  تم تقديم نسخة مبكرة من مسودة التوصيات إل مجموعة من الخ�ب
ي حول الوقاية من التسمم بالرصاص 

ي اجتماع وط�ض
ض بالرصاص �ض المعني�ي

والتعامل معه، نظمه المجلس الهندي للبحوث الطبية والمعهد 
ي شهر يونيو/

ي الهند، �ض
ي مدينة أحمد أباد �ض

ي للصحة المهنية �ض
الوط�ض

حزيران 2017. أتاح هذا الجتماع فرصة لتحديد العتبارات الخاصة 
ي الجتماع، 

التنفيذ المحىلي للمبادئ التوجيهية. بناء عىل التعليقات �ض ب
تم تبسيط التوصيات ومراجعتها مرة أخرى من جانب مجموعة وضع 

ي الدم 
ض الرصاص �ض المبادئ التوجيهية. تم إجراء مناقشة حول حد ترك�ي

بيئية والصحة  ي الصحة ال قليمي لأخصائ�ي ي الجتماع الإ
لتخاذ إجراء �ض

ي شهر ديسم�ب 2018 
ي مرص، �ض

ي مدينة القاهرة �ض
العامة الذي عقد �ض

تبة عىل قيمة الحد. لستكشاف الآثار الم�ت

2.9 إعداد المستند والمراجعة من الأقران
ي لدى 

تمت صياغة نص المبادئ التوجيهية من جانب المسؤول الف�ض
منظمة الصحة العالمية وتم تعميمه عىل مجموعة وضع المبادئ 

ض  ض خارجي�ي التوجيهية. ثم تم إرسال المسودة النهائية إل ثمانية مراجع�ي
ض استمارة إعلن  ض الخارجي�ي ي الملحق 4. أكمل كل المراجع�ي

ض �ض مدرج�ي
 . ض المصالح الخاصة بمنظمة الصحة العالمية قبل قبولهم كمراجع�ي

ض مع مجموعة وضع المبادئ  تمت مناقشة تعليقات المراجع�ي
التوجيهية وتمت مراجعة المبادئ التوجيهية والنتهاء منها خلل 

ي عقدتها مجموعة 
و�ض لك�ت يد الإ نت وال�ب ن�ت سلسلة من المناقشات ع�ب الإ

ض شهري يوليو/تموز 2020 ويوليو/تموز  إعداد المبادئ التوجيهية ب�ي
ض أطباء من المحتمل أن  2021. قام المراجعون الخارجيون بتضم�ي

ض مستخدمي المبادئ التوجيهية أثناء تعاملهم مع حالت  يكونوا من ب�ي
التعرض للرصاص.

Blink Media – Tali Kimelman - لتعرض للرصاص.المصدر: © منظمة الصحة العالمية ونية مصدًرا ل لك�ت نفايات الإ يمكن أن تكون ال
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نتائج المراجعة

وفرت خمس مراجعات منهجية للأدلة ومراجعتان �ديتان، قاعدة 
ي تلخص نتائج كل 

الأدلة لهذه المبادئ التوجيهية )14–8(. الجداول ال�ت
نت )14(. بالنسبة إل علج الستخلب، كان هناك  ن�ت تدخل متاحة عىل الإ

، وكانت  ي
التوزيع العشوا�أ عدد قليل جًدا من الدراسات تحت التحكم ب

الأنواع الأخرى من الدراسات تحت التحكم معرضة بشكل عام لخطر 
، بسبب استخدام الضوابط التاريخية عىل سبيل المثال.  ض كب�ي من التح�ي

النسبة إل التدخلت التغذوية، تم تحديد العديد من الدراسات  ب
. بالنسبة إل إزالة التلوث المعدي المعوي واستخدام  ي

التوزيع العشوا�أ ب
ي الحمل، كانت الأدلة متاحة فقط من تقارير الحالة وسلسلة 

الستخلب �ض
ة. لم تكن هناك دراسات كافية تتعلق بتحليل متعدد  الحالت الصغ�ي
للدليل الخاص بأي من التدخلت، وكانت المراجعات نوعية. نظًرا لأن 
ي درجة التيقن، 

الأدلة كانت إل حد كب�ي منخفضة أو منخفضة للغاية �ض
ي مجموعة وضع المبادئ 

اء �ض استندت بعض التوصيات إل رأي الخ�ب
ي جداول أدلة القرارات 

التوجيهية. وأساس القرار بشأن كل توصية مذكور �ض
نت )ملحق الويب(. ن�ت المتاحة ع�ب الإ

لم يتم العثور عىل دراسات تتناول قبول أي من التدخلت أو جدواها أو 
ي سياق التسمم بالرصاص؛ ومع 

نسان �ض ها عىل المساواة وحقوق الإ تأث�ي
ي الحمل. تم 

ة للتدخلت �ض ذلك، تم العثور عىل بعض الأدلة غ�ي المبا�ش
ي هذه المشاكل من جانب مجموعة وضع المبادئ التوجيهية، 

النظر �ض
ي النص، عند القتضاء. 

ض ملحظاتهم �ض وتم تضم�ي

مبادئ التوجيه  3.1
وافقت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية عىل أن المبادئ التوجيهية 

التعامل الرسيري  تالية قابلة للتطبيق عىل كل التوصيات المتعلقة ب ال
مع التعرض للرصاص. استندت الموافقة عىل إجماع الآراء وليست 
جاع المنهجي للأدلة وجمعها وتصنيفها. كانت المبادئ  عىل الس�ت

 : والستدلل كما يىلي

ي أ�ع وقت . 1
عندما يتأكد التعرض للرصاص، يجب اتخاذ إجراء �ض

نهاء التعرض أو تقليله. ل يلعب الرصاص أي دور  ممكن لإ
ي الجسم، ولم يتم التعرف عىل أي مستوى للتعرض 

فسيولوجي �ض
ي تأث�ي ضار )16 ,15(. طالما استمر التعرض، 

للرصاص ل يتسبب �ض
تب عىل ذلك من آثار سلبية  سيتم امتصاص الرصاص، مع ما ي�ت

ي الأنسجة 
عىل الصحة )انظر القسم 4.4(. يُخزن الرصاص أيًضا �ض

ي 
ا يمكن من خلله إعادة تعبئة الرصاص �ض ا مخزونً والعظام، مكونً

الدم )انظر القسم 4.3(. من الممكن منع كل التعرض الناتج عن 
استخدام الرصاص أو تلوث البيئة بالرصاص.

يُعد علج الستخلب ذا قيمة محدودة إذا استمر التعرض للرصاص. . 2
الأطفال الذين يتعرضون لآثار �يرية حادة من التسمم بالرصاص 

ويستمر تعرضهم للرصاص، عىل سبيل المثال، إذا تعذر إزالة 
ي الحال أو ح�ت يتم التعرف 

الرصاص من السبل المعدية المعوية �ض
عىل مصدر التعرض. 

ض للرصاص يمكن أن تكون . 3 دارة الرسيرية للأفراد المعرض�ي بما أن الإ
ي علم السموم 

ي �ض معقدة، يُنصح بطلب مشورة متخصص ط�ب
ي التعامل مع التسمم 

ات وتجارب �ض ي آخر لديه خ�ب أو ممارس ط�ب
ي استخدام 

ي حال التفك�ي �ض
ا ل سيما �ض بالرصاص. يُعد هذا الأمر هاًم

الستخلب قبل التعامل مع التعرض.

اء بل حدود عينة علم الأمراض. المصدر: أطب
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لمحة عامة
ة الكرة الأرضية.  ي قرسش

الرصاص معدن ثقيل موجود بشكل طبيعي �ض
ائية  ي ض ي البيئة من خلل العمليات الجيوف�ي

يتم إطلق بعض الرصاص �ض
طلق ذو أهمية  . غ�ي أن هذا الإ ي

كا�ض مثل تجوية الصخور والنشاط ال�ب
ية لستخراج الرصاص ومعالجته  ثانوية، بالمقارنة مع الأنشطة البرسش
بيئة )17(. بمجرد  ي ال

واستخدامه، والمسؤولة عن معظم الرصاص �ض
بة السطحية والمياه.  سب عىل ال�ت ي البيئة، فإنه ي�ت

إطلق الرصاص �ض
بة إل أجل غ�ي مسمى ما لم تتم إعادة تعبئته أو  ي ال�ت

يظل الرصاص �ض
إزالته )18(. 

لتأقلم  للرصاص عدد من الخصائص، مثل مقاومة التآكل والقابلية ل
ي مجموعة واسعة من الأغراض )19(. 

ًدا �ض والكثافة العالية، ما يجعله مفي
ي بطاريات التخزين )عىل سبيل 

يتم الستخدام الرئيسي للرصاص �ض
المثال للمركبات ذات المحركات والطاقة الشمسية وإمدادات الطاقة 
بناء والصناعات  ي ال

غ�ي المنقطعة(. كما يستخدم الرصاص بكثافة �ض
شعاع  ة وأنظمة الحماية ضد الإ ي الذخ�ي

الكيماوية. يتم استخدامه �ض
ا  ي مكونً

ض الخزانات والأنابيب. يُعد الرصاص المعد�ض ي تبط�ي
المؤين و�ض

ي اللحامات، ومعدن 
ا للعديد من السبائك مثل تلك المستخدمة �ض رئيسًي

ونز. يمكن استخدامه أيًضا  الطباعة، والصلب المتخصص، والنحاس وال�ب
ي المركبات ذات المحركات. تستخدم 

ي الكوابح وكأوزان للعجلت �ض
كوزن �ض

ي الأصباغ والدهانات والمينا والدهانات 
أملح الرصاص غ�ي العضوية �ض

ي 
والزجاج والبلستيك ومركبات المطاط )17(. يدخل الرصاص أيًضا �ض

ات التجميل والأدوية التقليدية )20(.  بعض مستحرصض

تم استخدام مركبات الرصاص العضوية )رباعي إيثيل ورباعي ميثيل 
ي وأوائل القرن 

ض ثلثينيات القرن الماىصض الرصاص( عىل نطاق واسع ب�ي
ض أداء المحرك  ين لتحس�ي ض ي الب�ض

ين كإضافات مانعة للدق �ض الحادي والعرسش
التالي  ي كل البلدان، وب

ين المحتوي عىل الرصاص �ض ض )17(. يُحظر الآن الب�ض
انخفض استخدام مركبات الرصاص العضوية بشكل كب�ي .)21( مع 

ي بعض أنواع وقود 
ذلك، يستمر استخدام رباعي إيثيل الرصاص �ض

الطائرات )Avgas( للطائرات ذات المحركات بالمكبس )22 ,18(.

الرصاص. لتلوث ب اه مصدًرا ل ابيب المي يمكن أن تكون أن

30 | المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التعامل الرسيري مع التعرض للرصاص



4.1 المصادر الرئيسية للتعرض للرصاص 
، توجد مصادر ومسارات متعددة للتعرض )الشكل 1(. تشمل بعض المصادر  ي

باته البي�أ بسبب النطاق الواسع لستخدامات الرصاص وث
ي تحتوي عىل الرصاص، والأدوية 

المهمة الطلء المحتوي عىل الرصاص، وانبعاثات الرصاص من الصناعات، وأنابيب وتركيبات المياه ال�ت
ات التجميل المحتوية عىل الرصاص، وأوعية الطعام المصقولة بالرصاص. يتوفر مزيد من المعلومات حول  التقليدية ومستحرصض

المصادر أدناه. تختلف الأهمية النسبية لكل مصدر من بلد إل آخر.

الشكل 1 المصادر الرئيسية للتعرض للرصاص ومساراته

ي 
 الرصاص �ض

الماء

 زيادة 

العبء عىل 
 الجسم
ات   وتأث�ي

صحية

المصدر: مقتبس من المرجع 23

 الرصاص ف

يتراب وغبار

ي 
 الرصاص �ض

الهواء

 الرصاص ف

يطعام

أنابيب المياه 
ات ف والتجه�ي

الطالء المحتوي 
عىل الرصاص

 لحام رصاص 
ي علب القصدير 

�ض
اميك وطلء الس�ي

االأدوية 
التقليدية 

ات  ومستحرصض

التجميل، 
الهوايات

 االنبعاثات 
من الصناعة الرسمية 

وغ�ي الرسمية، 
ميادين الرماية، وقود 

الطائرات
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ي
التعرض البي�أ

ي 
قد تكون البيئة ملوثة بالرصاص حول المناجم والمصاهر والمصانع ال�ت

تعالج الرصاص عندما تكون ضوابط النبعاث غ�ي كافية )26–24(. يمكن 
ة مثل إعادة تدوير بطاريات  أن تؤدي الصناعات غ�ي الرسمية الصغ�ي

الرصاص الحمضية وصهر الرصاص لصنع أوزان الصيد وتعدين الذهب 
ي 

إل تعرض كب�ي للرصاص، سواء بشكل مبا�ش أو من التلوث البي�أ
 .)3, 27–29(

ل  ض ي داخل الم�ض
يُعد الطلء المحتوي عىل الرصاص مصدًرا للتلوث البي�أ

وحوله عندما يتفتت الدهان التالف ويتشقق ليشكل جزًءا من الغبار 
لي )30(. كما يؤدي نزع الطلء المحتوي عىل الرصاص عن طريق 

ض الم�ض
الحرق أو الكشط إل تلويث البيئة ويمكن أن يكون مصدًرا لتعرض كل 

ي المناطق المجاورة 
ي نزع الطلء ومن يعيشون �ض

من الذين يعملون �ض
)30(. قد تساهم الهياكل الخارجية مثل الجسور الفولذية والجسور 

ي الغبار 
ي محتوى الرصاص الموجود �ض

العلوية المطلية بطلء الرصاص �ض
ض )31(. يمكن أن يؤدي إصلح وإعادة طلء الهياكل  والح� المحيط�ي

ة من جسيمات  ي القديمة إل إطلق كميات كب�ي
المعدنية أو هدم المبا�ض

بة والمناطق المحيطة ويمكن أن يتحرك هذا  ي الهواء وال�ت
الرصاص �ض

الرصاص أو يتم نقله بعد ذلك إل المنازل )33 ,32(.

ا لتعرض سكان  ين المحتوي عىل الرصاص مصدًرا مهًم ض لم يعد الب�ض
ي بعض أنواع 

العالم )21(. ومع ذلك، فإن استمرار استخدام الرصاص �ض
وقود الطائرات يعرض الفئات السكانية حول المطارات للرصاص )22(. 

بة والمياه،  ي ال�ت
يتم إطلق الرصاص عىل شكل أبخرة وجسيمات �ض

ي غذاء 
حيث يمكن أن تمتصه المحاصيل الغذائية والحيوانات ويدخل �ض

نسان )34(.  الإ

اب الطعام وال�ش

ين، أصبح الطعام  ض ي انبعاثات الرصاص من الب�ض
منذ النخفاض الكب�ي �ض

والماء مصدرين أك�ش أهمية للتعرض للرصاص )35 ,18 ,15(. عادة 
لية  ض ب عن الرشح من أنظمة السباكة الم�ض ي مياه الرسش

ما ينتج الرصاص �ض
وليس من ملوث طبيعي )35(. وتشمل المصادر الأنابيب والوصلت 
كيبات من النحاس الأصفر، والرصاص الُمرشح من  من الرصاص، وال�ت

ي الأنابيب النحاسية. تزيد المياه الحمضية )الأقل 
الوصلت الملحومة �ض

ي 8( ودرجات الحرارة المرتفعة من قابلية ذوبان 
من الرقم الهيدروجي�ض

كيبات )37 ,36(.  الرصاص من الأنابيب وال�ت

ي أواٍن 
ها أو تخزينها �ض وبات عند تحض�ي يمكن أن تتلوث الأطعمة والمرسش

ي الطهي المصنوعة من 
أو أوعية تحتوي عىل الرصاص. وهي تشمل أوا�ض

اميك  المعدن المعاد تدويره )38(، والفخار المزجج بالرصاص والس�ي
ي الزجاجية )42( وعلب الطعام ذات اللحام 

)41–39(، وبعض الأوا�ض
من الرصاص )43(. كما أدى تناول الحلوى الملوثة بالأصباغ المحتوية 

ي الأغلفة إل التعرض للرصاص )44(. 
عىل الرصاص المستخدمة �ض

ي 
بلغ عن التسمم بالرصاص من استهلك الكحول غ�ي القانو�ض تم الإ

دات السيارات الملحومة بالرصاص  ي م�ب
)"moonshine"( المقطر �ض

ي 
ي الأراىصض

ي الوليات المتحدة الأمريكية )45(. المحاصيل المزروعة �ض
�ض

اكم فيها الرصاص،  ي تتغذى عىل الأرض قد ي�ت
الملوثة والحيوانات ال�ت

ض )47 ,46(.  التالي تصبح مصادر لتعرض المستهلك�ي وب

ة من الرصاص مصدًرا محتملً  تُعد فريسة الصيد المصابة بذخ�ي
لتعرض الأشخاص الذين يأكلون هذا اللحم بانتظام. يمكن أن يلوث 
ة لحم الحيوان، ويمكن أيًضا تناول طلقة  الرصاص الناتج عن الذخ�ي

ي مسار الجهاز الهضمي 
ي اللحم، والحتفاظ بها �ض

الرصاص الموجودة �ض
ي التسمم بالرصاص عن 

وامتصاصها )49 ,48(. نتجت حالت من تفسش

ض مطحون بأحجار رحى مثبتة بمكونات من الرصاص )51 ,50 ,1(.  طح�ي
يمكن غش التوابل عمًدا بمركبات الرصاص )52( أو يمكن أن تتلوث 

بوسائل أخرى )53(. 

ات التجميل االأدوية التقليدية ومستح�ف

قد تحتوي الأدوية التقليدية عىل الرصاص كمكون مقصود أو كمادة 
ض  ملوثة، وقد وردت تقارير عديدة عن حالت تسمم لدى أطفال وبالغ�ي

)64–54(. يمكن استخدام هذه الأدوية مع مجموعة واسعة من 
ي ذلك شكاوى الجهاز الهضمي )55(، وأمراض الجلد 

الحالت، بما �ض
)60 ,59(، والعقم )61(، وضعف النتصاب )62 ,59(، والرصع )63( 
ومرض السكري )64(، أو يمكن أن تؤخذ كمقويات أو كمنشط جنسي 

ات التجميل التقليدية المحتوية عىل  )59(. تسبب استخدام مستحرصض
ي حدوث آثار سامة، خاصة 

الرصاص مثل السورما والكحل والسندور �ض
عند الأطفال )67–65(.

االأجسام الرصاص 

يمكن أن يتعرض الأطفال للرصاص عن طريق وضع الألعاب المطلية 
ي الفم وقد يبتلعوا عن طريق 

بطلء الرصاص أو المفاتيح النحاسية �ض
الخطأ أشياء من الرصاص مثل أوزان الصيد أو الستائر والمجوهرات 

ا خارجية من  من الرصاص )70–68(. قد يبتلع البالغون أيًضا أجساًم
الرصاص، إما عن قصد )71( أو عن طريق الخطأ، مثل طلقة الرصاص 
ي فريسة الصيد )48(. يمكن أن يتسبب تناول المرأة الحامل للفخار 

�ض
ض بالرصاص )72(.  ي تسمم الأم والجن�ي

المزجج بالرصاص �ض

ي
التعرض المه�ف

التالي يرتبط عدد  ا، وب الرصاص هو أك�ش المعادن غ�ي الحديدية استخداًم
كب�ي من المهن بخطر التعرض له. تشمل الصناعات عمليات التعدي 

ي درجات الحرارة العالية مثل 
والصهر والتكرير، واستخدامات الرصاص �ض

اللحام والطلء بالرش، وطحن الرصاص وتقطيعه، وتصنيع البطاريات 
وإعادة تدويرها، وإعادة تدوير الخردة المعدنية، وإنتاج الدهانات 

ي 
اميك ومواد التلميع والمينا والمطاط، وتجديد المبا�ض والأصباغ والس�ي

بناء والهدم، والسباكة وتنظيف الخزانات )74 ,73(.  وعمل ديكورها، وال

ي تنطوي عىل التعرض للرصاص 
ة ال�ت تشمل المهن الأخرى الصغ�ي

صناعة الأسلحة وتلميع الزجاج وتلميع النحاس وصناة الأقفال وصنع 
المجوهرات والفخار والزجاج الملون )75 ,73(. ميادين الرماية هي 

مصدر آخر للتعرض )76(. 

ي عندما يجلب الأشخاص 
يمكن أن يحدث التعرض شبه المه�ض

ل عىل أجسادهم  ض الذين يعملون بالرصاص غبار الرصاص إل الم�ض
وملبسهم )77(.

مصادر متنوعة

يرتبط التسمم بالرصاص أيًضا بمجموعة متنوعة من المواد الأخرى، بما 
ه من العقاق�ي المخدرة الملوثة بالرصاص )80–78(  ي ذلك الأفيون وغ�ي

�ض
ي تستخدمها والدة رضيع )81(. 

والواقيات ذات الحلمات الرصاص ال�ت
بلياردو )82(، وألواح  بلغ عن تسمم بعد تناول طباش�ي عصا ال تم الإ

التسقيف من الرصاص )83( واللحام )84(. يعت�ب ابتلع المرأة الحامل 
ي بعض المجتمعات )85(. 

ض مصدًرا للتعرض للرصاص �ض بة أو الط�ي لل�ت
ا  يمكن أن ينشأ التسمم بالرصاص أيًضا من الطلقات النارية والشظاي

المحتجزة )86(. 
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4.2 مسارات التعرض للرصاص 
ي الأهمية هما البلع 

أك�ش مسارين للتعرض للرصاص ومركباته �ض
والستنشاق. قد يحدث التسمم الحاد بالرصاص بعد تناول كمية سامة 

من أملح الرصاص مثل أسيتات الرصاص أو رباعي أكسيد الرصاص 
)88 ,87(. غ�ي أنه تحدث معظم حالت التسمم بالرصاص عن طريق 
ة من مادة تحتوي عىل الرصاص  الفم من البلع المتكرر لكميات صغ�ي

بة الملوثة، وقشور الطلء المحتوي عىل  مثل الغبار الملوث أو ال�ت
الرصاص، والأغذية الملوثة، والأدوية التقليدية المحتوية عىل الرصاص 

أو من بلع جسم غريب من الرصاص. 

بة والغبار  من المرجح بشكل خاص أن يبتلع الأطفال الصغار ال�ت
ي مكان واحد، ويميلون إل اللعب 

ا طويلً �ض ض لأنهم يقضون وقًت الملوث�ي
ي قد تحتوي عىل 

عىل الأرض، ولأنهم يكررون وضع أيديهم والأشياء ال�ت
ي أفواههم )20(. قد يأكل الأطفال المصابون 

الرصاص أو تكون ملوثة به �ض
بية  ائح من الطلء المحتوي عىل الرصاص أو من ال�ت باضطراب البيكا، �ش

الملوثة بالرصاص. 

يعد استنشاق الرصاص من خلل الأبخرة المتصاعدة أو الجسيمات 
ل إذا  ض ي الم�ض

. قد يحدث الستنشاق أيًضا �ض ي
ًا للتعرض المه�ض مصدًرا كب�ي

ي الجو، نتيجة نزع طلء مثلً )89(. 
كان هناك غبار ملوث بالرصاص �ض

اً أو من خلل استخدام  ي يمكن أن يحدث التعرض عن طريق الجلد مهن
ات التجميل المحتوية عىل الرصاص، ولكن هذا يعت�ب مساًرا  مستحرصض

ا )34(.  انويً ث

ا عن حقن مركبات الرصاص )90(.  انً بلغ أحي تم الإ

4.3 حركة السموم

االمتصاص

تأثر امتصاص الرصاص من مسار الجهاز الهضمي بعوامل التغذية  ي
والعمر والحالة التغذوية والعوامل الوراثية وشكل الرصاص )34 ,15(. 

، يتم امتصاص ما يقرب من 3 إل 10% من الرصاص الذي  ض ي البالغ�ي
�ض

از )34(. يمتص الأطفال الرضع  ي ال�ب
ي �ض

تم بلعه، ويتم التخلص من البا�ت
ي حدود 40 إل 50% 

والصغار نسبة أك�ب من الرصاص الذي تم بلعه �ض
بلغ عن أن الصيام وحالت سوء التغذية المرتبطة بنقص  )34(. وتم الإ

الحديد أو الكالسيوم يؤديان إل تعزيز هذا المتصاص )34(. تأث�ي تناول 
ي الغذاء عىل امتصاص الرصاص غ�ي واضح )91 ,34(. 

الزنك �ض

يعتمد امتصاص الرصاص عن طريق الستنشاق عىل حجم الجسيمات 
ها ومعدل التهوية )34(. العمر أيًضا عامل: قد يتعرض الأطفال  ض وترك�ي

ا لكل وحدة  ًي ض لأنهم يتنفسون هواًء أك�ش نسب بقدر أعىل من البالغ�ي
ة )أقل من 1  سب جزيئات الرصاص الصغ�ي من وزن الجسم )20(. ت�ت
، حيث يتم امتصاص الرصاص  ي الجهاز التنفسي السفىلي

( �ض ميكروم�ت
سب الجزيئات الأك�ب )1 إل 10  ا، بينما من المحتمل أن ت�ت ًب الكامل تقري ب

ي الممرات الهوائية العليا، ويتم نقلها عن طريق المخاط 
( �ض ميكروم�ت

ض الرصاص  ي إل المريء وابتلعها )34(. تم وضع نماذج لتقدير ترك�ي الهد�ب
ي 

ي للرصاص �ض
ي الدم المرتبط بمستويات مختلفة من التعرض المه�ض

�ض
الجو )عىل سبيل المثال 92 ,34(.

يعت�ب امتصاص الجلد ضئيًل لمركبات الرصاص غ�ي العضوية وأك�ب 
بكث�ي لمركبات الرصاص العضوية )93(. 

Matt Hahnewald / Shutterstock.com :تقليدية مصدًرا للتعرض للرصاص. المصدر ات التجميل ال يمكن أن تكون بعض مستحرصض
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ا  ا الرصاص المحتجزة مثل كريات الطلقات أو شظاي قد تصبح شظاي
الطلقات النارية مصدًرا لمتصاص الرصاص. تشمل عوامل الخطر 
ي أو الدماغي  التلمس المطول للشظايا مع السائل الزليىلي أو الجن�ب

النخاعي، أو موضع المقذوف بالقرب من عظم أو مفصل أو كرس عظمي 
مرتبط به، ول سيما كرس عظم الكاحل )95 ,94 ,86(. يكون المتصاص 
أك�ب أيًضا إذا كان المقذوف مجزأً أو إذا كانت هناك العديد من الكريات، 
حيث يرفع كلهما مساحة السطح للمتصاص )95 ,94 ,86(. يختلف 
ة، حيث  ي الدم بدرجة كب�ي

ات الرصاص �ض ض صابة وزيادة ترك�ي ض الإ الوقت ب�ي
ي التقارير المنشورة )86(. 

ا �ض اوح من 3 أشهر إل أك�ش من 50 عاًم ت�ت

التوزيع

ا بكريات الدم الحمراء  ًي بمجرد امتصاص الرصاص، فإنه يرتبط مبدئ
ويتم توزيعه عىل الأنسجة الرخوة والعظام. يمثل الدم والأنسجة 
الرخوة التجميعة النشطة، بينما تمثل العظام تجميعة التخزين 

ي الكبد 
ض �ض ي الأنسجة الرخوة لدى البالغ�ي

ات �ض ض ك�ي )93 ,34(. توجد أعىل ال�ت
ة الكىل )34(. كما يتوزع الرصاص عىل الأسنان والشعر.  وقرسش

ي الدم أحدث حالت التعرض للرصاص من 
ض الرصاص �ض يعكس ترك�ي

ي حال حدوث تعرض سابق للرصاص، فإنها 
مصادر خارجية المنشأ، و�ض

تتضمن أيًضا الرصاص الُمعاد توزيعه من مخزونات الهيكل العظمي. 
، الذي  ي

ي كريات الدم الحمراء والبا�ت
ي الدم �ض

يوجد معظم الرصاص �ض
ي البلزما )34(. الجزء الأخ�ي هو الذي يتفاعل مع 

يقل عادة عن 1%، �ض
ي كل أنحاء الجسم. مواقع الربط عىل كريات الدم 

ي الأنسجة �ض
ا �ض الخلي

ي البلزما لتوزيعها عىل 
التالي تتوفر نسبة أك�ب �ض الحمراء قابلة للتشبع؛ وب
الأنسجة مع امتصاص المزيد من الرصاص )93(. 

ض بشكل مزمن، تحتوي العظام عىل  بالنسبة إل الأشخاص المعرض�ي
، بينما تكون  ض < 90% من عبء الرصاص عىل الجسم لدى البالغ�ي

النسبة < 70% لدى الأطفال )96(. يشكل الرصاص مركبات مستقرة 
ي الهيدروكسي آباتيت، 

مع الفوسفات ويمكن أن يحل محل الكالسيوم �ض
والذي يشكل المصفوفة البلورية الرئيسية للعظام. لذلك يمكن أن 

ي العظام أثناء النمو وإعادة التشكيل )93(. التجمع 
سب الرصاص �ض ي�ت

ي تبادل بسهولة مع 
ي العظام يدخل �ض

غ�ي المستقر من الرصاص �ض
فراز الرصاص من الدم عن طريق العمليات  ي البلزما. نظًرا لإ

الرصاص �ض
ي 

العادية أو بعد علج الستخلب، فإنه يتم تجديده من المخزن �ض
العظام )93(. يمكن أيًضا إطلق الرصاص من العظام أثناء عمليات 
ي تحدث 

ي تزيد من معدل دوران العظام، مثل ال�ت
ي ال�ت

التمثيل الغذا�أ
أثناء الحمل والرضاعة وانقطاع الطمث وفرط نشاط الغدة الدرقية 

اكم  و�طان العظام والشلل بسبب كسور العظام )99–97 ,34(. ي�ت
ا، ويتبعه  ي العظام عىل مدى العمر ح�ت سن 60-50 عاًم

الرصاص �ض
ات  ض ك�ي ي وال�ت

ي النظام الغذا�أ
ات المرتبطة بالعمر �ض انخفاض بسبب التغ�ي

ي )98(.
الهرمونية والتمثيل الغذا�أ

ي الدم بسبب زيادة إعادة المتصاص 
ض الرصاص �ض أثناء الحمل، يزيد ترك�ي

ض  تلبية احتياجات الكالسيوم للهيكل العظمي للجن�ي من عظام الأم ل
ثانية من الحمل بسبب  ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت

النامي. هناك انخفاض �ض
ة الثلثة  ي ف�ت

ي الدم مرة أخرى �ض
ض الرصاص �ض تخفيف الدم، ويزيد ترك�ي

ة ما بعد الولدة، خاصة عند  ثالثة من الحمل ويستمر لف�ت أشهر ال
ات  ض المرضعات )100 ,93(. ل يوجد حاجز مشيمي للرصاص، وترك�ي

ض متشابهة )34(.  ي دم الأم والجن�ي
الرصاص �ض

ض الأم من مصادر خارجية أو تعاد تعبئته من مخازن  ي ل�ب
يوجد الرصاص �ض

ي الدم 
ات الرصاص �ض ض ض ترك�ي الهيكل العظمي. توجد علقة غ�ي خطية ب�ي

ض بشكل غ�ي متناسب عند  ي الل�ب
ات الرصاص �ض ض ض الأم، حيث تزداد ترك�ي ول�ب

ي الدم > 40 ميكروجرام/ديسيل�ت )101(. لم يتم 
ات الرصاص �ض ض ترك�ي

ض  ي ل�ب
تحديد أي حالت تسمم بالرصاص ناتجة عن التعرض للرصاص �ض

الأم وحده. 

االأيض 

ل يتم أيض الرصاص غ�ي العضوي ولكنه يرتبط بالأحماض الأمينية 
وتينات ومركبات السلفهيدريل بشكل قابل للعلج )93(. يتم أيض  وال�ب

مركبات الرصاص العضوية إل رصاص غ�ي عضوي. تخضع مركبات 
الألكيل مثل رباعي إيثيل الرصاص ورباعي ميثيل الرصاص لعملية إزالة 

ي 
ي السمية للأعصاب وهما ثل�ش ض عال�ي الألكلة المؤكسدة لتكوين المركب�ي

ي ميثيل الرصاص عىل التوالي )93(. 
إيثيل وثل�ش

زالة االإ

ي البول 
يتم التخلص من الرصاص الذي تم امتصاصه بشكل أسا�ي �ض

ض  ي العرق واللعاب والشعر والأظافر ول�ب
ة �ض از. يتم إفراز كميات صغ�ي وال�ب

الأم )93(.

ة،  ي الدم والأنسجة الرخوة برسعة كب�ي
يتم التخلص من الرصاص الذي �ض

ي غضون 30 إل 40 
ويتم التخلص من 50 إل 60% منه من الدم �ض

ا )102 ,34(. يتم التخلص من الرصاص ببطء من مخازن العظام،  يوًم
ويعتمد العمر النصفي عىل العمر وشدة التعرض )34(. نظًرا لأن 

عظام الأطفال ل تزال تنمو، يكون تجويف العظام أقل استقراًرا من ذلك 
، ويتحرك الرصاص بشكل أ�ع من العظم إل الدم،  ض ي البالغ�ي

الموجود �ض
اوح من 0.23 سنة عند  أنه ي�ت ي ب ويقدر العمر النصفي للعظم القرسش
ض )34(.  لبالغ�ي ا من العمر و23 سنة ل الولدة إل 3.7 سنة عند 15 عاًم
ي العظام، 

بالنسبة إل الأفراد الذين يعانون من ارتفاع عبء الرصاص �ض
يؤدي إيقاف التعرض للرصاص عادًة إل انخفاض أولي �يع إل حد ما، 
ي 

ي نسبة الرصاص �ض
مع عمر نصفي يبلغ عدة أشهر، ما يمثل انخفاًضا �ض

الأنسجة الرخوة، تليها مرحلة أطول مع عمر نصفي يُقدر بالسنوات، 
حيث يمثل إطلق الرصاص من أنسجة الهيكل العظمي )34(. 

4.4 سمية الرصاص

4.4.1 آليات السمية

ا المرضية للرصاص معقدة. تمت مراجعتها عىل نطاق  إن الفسيولوجي
واسع )103 ,93 ,34 ,18 ,15( ويتم تلخيصها هنا فقط. 

الرصاص ليس له وظيفة فسيولوجية ظاهرة. لديه انجذاب مع مجموعات 
ض ويمكن أن يحاكي المعادن  وت�ي ي ال�ب

السلفهيدريل وروابط عضوية أخرى �ض
ورية من الناحية البيولوجية، مثل الزنك والحديد، وبصفة  الأخرى الرصض
خاصة الكالسيوم )18(. نتيجة لهذه الخصائص، يمتلك الرصاص عدة 

ي تعتمد عىل الجرعة والعضو المستهدف. 
أنماط من الآثار السامة ال�ت

ي حالة الأيونات وإشارات الخلية، 
ات �ض تتضمن أنماط العمل التغ�ي

جهاد التأكسدي، واللتهاب، واضطراب  ، والإ ض وت�ي ي ارتباط ال�ب
ات �ض والتغ�ي

ا والسمية الجينية )34(.  الغدد الصماء، وموت الخلي

ات السامة 4.4.2 التأث�ي

ا  ًب ات السامة للرصاص عىل كل أجهزة الجسم تقري تأث�ي تؤثر ال
ات الأك�ش خطورة عىل الصحة العامة، عىل  تأث�ي )34 ,20 ,15(. تُعد ال

ي لدى الأطفال، وأمراض  ات السلبية عىل النمو العص�ب تأث�ي سبيل المثال ال
، غ�ي مقترصة عىل فئة معينة  ض القلب والأوعية الدموية لدى البالغ�ي

ة. كما أن هناك تنوع ملحوظ لدى الأفراد فيما  وعديمة الأعراض بدرجة كب�ي
ة الرصاص، كما  ض الجرعة والستجابة المتعلقة بسمّي يتعلق بالصلت ب�ي
ض  ة لدى كل من البالغ�ي ة تتنوع بدرجة كب�ي أن العلمات والأعراض الحارصض
ات عىل الجهاز الهضمي  ات السامة تأث�ي تأث�ي والأطفال )93(. قد تشمل ال

ات عىل الجهاز  تأث�ي ضافة إل ال ات دموية وعصبية وكلوية، بالإ وتأث�ي
ي 

التناسىلي والجهاز المناعي والغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية. �ض
حالت التسمم الحاد، قد يحدث اعتلل دماغي مهدد للحياة )104 ,20(. 
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ي حالت التسمم الحاد، يمكن 
تتشابه سمات التسمم الحاد والمزمن. �ض

ي غضون يوم إل 
ات عىل الجهاز الهضمي والكبد �ض تأث�ي أن تحدث ال

ات دموية وعصبية عىل مدى عدة أيام  ، يليها اختلل كلوي وتأث�ي ض يوم�ي
إل أسابيع بعد التعرض )105(. بعد البتلع الحاد، يظل بعض المرىصض 

ات خفيفة فقط، ح�ت مع ارتفاع  من دون أعراض أو تظهر عليهم تأث�ي
ي الدم، بينما قد يصاب البعض الآخر بتسمم حاد )15(. 

ض الرصاص �ض ترك�ي
يمكن أن يكون الحتفاظ بجسم غريب من الرصاص مصدًرا للتعرض 

ات طويلة.  للرصاص لف�ت

ات عىل الجهاز الهضمي التأث�ي

ي التسمم بالرصاص ولكنها 
ات عىل الجهاز الهضمي شائعة �ض تأث�ي تُعت�ب ال

غ�ي محددة. وهي تشمل فقدان الشهية المصحوب بفقدان الوزن، 
سهال،  مساك، وآلم البطن أو عدم الراحة، والغثيان، والقيء، والإ والإ

ي شديد مؤلم 
ي )106 ,93(. مغص الرصاص )مغص بط�ض

والطعم المعد�ض
ض حالت  ء ويمكن الخلط بينه وب�ي ي

متقطع( مصحوب بإمساك شديد و�ت
أخرى، مثل ألم البطن الحاد، أو التهاب الزائدة الدودية، أو التهاب 

المرارة، أو النسداد المعوي أو العلوص )107(. 

 " قد يظهر لدى المرىصض الذين يعانون من سوء صحة الأسنان "خط رئيسي
تون أو خط أزرق( عىل طول قمة اللثة يتكون من حبيبات داكنة  )خط ب�ي
ض )من التحلل  يتيد الهيدروج�ي سبة بفعل ك�ب يتيد الرصاص الم�ت من ك�ب

ي للمادة العضوية( عىل الرصاص. قد تكون هناك أيًضا بقع  البكت�ي
رمادية عىل الغشاء المخاطي للشدق وعىل اللسان )108(. 

ي تم تناولها عند أكل فريسة الصيد 
اكم كريات الرصاص ال�ت يمكن أن ت�ت

ي بعض 
ي الزائدة الدودية. �ض

أو البتلع المتعمد لكريات البندقية �ض
الحالت، ينتج عن ذلك تسمم بالرصاص و/أو التهاب الزائدة الدودية 

 .)109, 110 ،]C 93 ]الملحق(

ات العصبية التأث�ي

. العديد  ي ات سامة عىل كل أجزاء الجهاز العص�ب يؤدي الرصاص إل تأث�ي
ات ل يمكن علجها )34(. يمكن أن يتسبب التسمم بالرصاص  تأث�ي من ال

ي حدوث اعتلل دماغي مهدد للحياة لدى الأشخاص من كل الأعمار، 
�ض

عىل الرغم من أن الأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل خاص 
)111 ,34 ,20(. تشمل العلمات الأولية القيء المتقطع، وفقدان 

ات السلوكية، مع العدوانية، والتهيج والنفعالت،  الشهية، والتغ�ي
والصداع، والحماقة والخمول المتقطع. قد تتطور هذه الأعراض إل 

ء مستمر، وترنح، واختلجات توترية-رمعية، وتشنج ظهري، ووذمة  ي
�ت

دماغية شديدة، وارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وغيبوبة وموت 
بلغ عن حدوث اعتلل العصب البرصي  )112 ,104 ,93 ,20(. تم الإ
ي 

المرتبط بارتفاع الضغط داخل الجمجمة )113(. قد تحدث الوفاة �ض
غضون 48 ساعة من الختلجات الأول لدى المرىصض الذين ل يتلقون 

امنة تزيد من القابلية  ض ا الم�ت ا )114(. يبدو أن الملري ًف ا مكث علًجا داعًم
ات الأقل للرصاص  ض ك�ي صابة، مع ظهور سمية عصبية شديدة عند ال�ت للإ

ي القسم 5.4( )111(. 
ي الدم )انظر الشكل 2 �ف

�ض

ي واضطرابات  ي وعص�ب
يمكن أن يؤدي التسمم الحاد بالرصاص إل عجز معر�ض

ي منتصف القرن 
من النوبات وعمى وخزل نصفي )116 ,115 ,104(. �ض

ين، عندما كانت برامج تحديد التعرض للرصاص والتعامل معه قد  العرسش
بدأت للتو وكانت خيارات العلج محدودة، كان معدل الوفيات لدى الأطفال 
ض بالتسمم الحاد يمكن أن يصل إل 65%، وكان تلف الدماغ الدائم  المصاب�ي

ي ل يوجد 
ي الأماكن ال�ت

ا )116(. ل تزال مثل هذه الآثار الشديدة تظهر �ض ًع شائ
فيها وصول متاح للتشخيص والعلج )111 ,3(.

ي الوظيفة 
ات أك�ش خفاًء �ض قد تسبب سمية الرصاص المزمنة تغ�ي

، وقد تناولت العديد من المنشورات  ض العصبية لدى الأطفال والبالغ�ي
ي المراجع 

السمية العصبية للرصاص عند الأطفال )انظر المراجعات �ف

118 ,117 ,112 ,93 ,34(. قد يصاب الأطفال بعقابيل عصبية 
ومعرفية بعد التعرض ح�ت لمستويات منخفضة من الرصاص 
ي الدم > 5 ميكروجرام/ديسيل�ت )16(. تشمل 

ات رصاص �ض ض ك�ي ب�ت
تباه )بما  ي الن

ات �ض دراك والسلوك، والتغ�ي العواقب انخفاض درجات الإ
ي المهارات 

ات �ض ي ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص النتباه(، والتغ�ي
�ض

البرصية والحركية والستدلل، وضعف القدرة عىل القراءة والسلوك 
الجتماعي )93 ,34 ,16(. ثبت أن أوجه القصور العصبية المرتبطة 

بالتعرض للرصاص تستمر ح�ت مرحلة الطفولة المتأخرة والبلوغ 
.)93, 119–122(

ض  ك�ي ي أجريت ح�ت الآن إل أنه قد ل يكون هناك حد ل�ت
تش�ي الدراسات ال�ت

ات السمية العصبية عند الأطفال.  تأث�ي ي الدم لتحدث ال
الرصاص �ض

لبيانات المأخوذة من سبع دراسات  ع ل علوة عىل ذلك، وجد تحليل مجمَّ
جماعية مستقبلية للأطفال الذين تم تتبعهم منذ الولدة أو الرضاعة 
ي الدم ومعدل 

ض الرصاص �ض ض ترك�ي ح�ت سن 10-5 سنوات أن الرتباط ب�ي
الذكاء )IQ( قد يكون غ�ي خطي )123(. أشار التحليل إل انخفاض 

ض أق� للرصاص  ي معدل الذكاء لدى الأطفال الذين لديهم ترك�ي
حاد �ض

، وأصبح النخفاض أقل حدة مع  ي الدم > 7.5 ميكروجرام/ديسيل�ت
�ض

. توصلت  ي الدم عن 7.6 ميكروجرام/ديسيل�ت
ات الرصاص �ض ض زيادة ترك�ي

ي هذا التحليل إل 
لبيانات �ض ي المستقل الشامل ل

إعادة التقييم الإحصا�أ
استنتاجات مماثلة )124(. 

ض مهنياً حالت  ة للكبار المعرض�ي تصف تقارير الحالة والدراسات الصغ�ي
أعىل من الشعور بالضيق والنسيان والصداع والتعب والخمول وحدة 
الطبع والدوخة والضعف والعجز الجنسي وانخفاض الرغبة الجنسية 

ي يؤثر 
)93 ,34(. قد يرتبط التعرض المزمن للرصاص بقصور معر�ض

بشكل خاص عىل القدرة المكانية والوظائف التنفيذية والتعلم والذاكرة 
ض  دراكي لدى البالغ�ي والأعراض النفسية )34 ,15(. قد يصبح العجز الإ

ي الشيخوخة 
اكمي للرصاص أك�ش وضوًحا �ض الناتج عن التعرض ال�ت

 .)93, 122(

ض  ي منخفضة لدى العمال المعرض�ي ض وجود �عة توصيل عص�ب تب�ي
ي الأعصاب الحركية والحسية )93(. 

بلغ عن اعتللت �ض للرصاص، وتم الإ
ي الأفراد الذين يعانون من التسمم المزمن الشديد بالرصاص، يمكن 

�ض
ا، مع انخفاض  ملحظة اعتلل الأعصاب الحركية الباسطة المهمة �يريً

الرسغ و/أو تدلي القدم )125 ,104 ,20(. عادة ما يتم حل الضعف 
الحركي بمجرد إيقاف تعرض الفرد، ولكن قد ل يكون هذا هو الحال 

ي 
بلغ عن ضعف �ض بالنسبة إل اعتللت الأعصاب الحسية )126(. تم الإ

ض  ي ترك�ي
استقرار الجلوس عند الأطفال الذين يعانون من ارتفاع طفيف �ض

ض للرصاص )93(. قد  ي الدم )127( وعند العمال المعرض�ي
الرصاص �ض

يؤدي التعرض للرصاص أيًضا إل إعاقة برصية وسمعية )128 ,93 ,16(.

االآثار عىل القلب واالأوعية الدموية

ة من الأدلة عىل أن التعرض للرصاص مرتبط  هناك مجموعة كب�ي
ي ذلك 

صابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما �ض بزيادة مخاطر الإ
قفارية والسكتة الدماغية  ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الإ

)130 ,129 ,34(. المستوى المحدد للتعرض للرصاص وتوقيته وتكراره 
ات غ�ي معروف. نظًرا لأن هذه الحالت  تأث�ي ومدته بما يؤدي إل هذه ال

تأثر بالتعرض العالي للرصاص  لها زمن كمون طويل، فمن المحتمل أن ت
ي الدم 

ات الرصاص الحالية �ض ض ي وقت مبكر من الحياة، ح�ت لو كانت ترك�ي
�ض

تأث�ي عىل ضغط دم الشخص ضئيل، إل أنه  ض أن ال ي ح�ي
منخفضة )34(. �ض

ا من منظور فئات السكان، ما يؤدي إل زيادة معدلت  يمكن أن يكون مهًم
قفاري والسكتة الدماغية ),15  الأمراض والوفيات بمرض القلب الإ

ي الثالث 
بيانات المأخوذة من المسح الوط�ض 131 ,23(. أشار تحليل ال

ي الوليات المتحدة الأمريكية إل أن زيادة 
لفحص الصحة والتغذية �ض

ي الدم من 1.0 ميكروجرام/ديسيل�ت إل 6.7 ميكروجرام/
ض الرصاص �ض ترك�ي

ديسيل�ت ترتبط بشكل كب�ي بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية 
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ض  الدموية ونقص تروية القلب )130(. قّدر المؤلفون أن خفض ترك�ي
ي الدم إل 1 ميكروجرام/ديسيل�ت أو أقل من شأنه أن يقلل 

الرصاص �ض
ض بنسبة %37.4.  الوفيات بسبب كل المرض�ي

ي ذلك زيادة 
، بما �ض ي ي التوصيل القل�ب

ات �ض ارتبط التعرض للرصاص بالتغ�ي
ي 

ي البطي�ض
ي وكيو آر إس، وزيادة مخاطر عيوب التوصيل الأذي�ض

ي كيو �ت
�ت ف�ت

ض )34(.  وداخل البط�ي

ات الكبدية التأث�ي

ي بعض الحالت فشل الكبد 
ي ذلك �ض

بلغ عن تسمم الكبد، بما �ض تم الإ
لدى المرىصض الذين يعانون من التسمم الحاد والمزمن بالرصاص 

 .)34, 86, 88, 90, 132(

ات الكلوية  التأث�ي

ي 
يمكن أن يؤدي التعرض للرصاص إل اعتلل الكلية الحاد والمزمن. �ض

ي 
ي الأنابيب الكلوية القريبة وضعف �ض

اعتلل الكلية الحاد، هناك تلف �ض
(، ما يؤدي إل بيلة بروتينية، وبيلة أمينية،  ي

وظائف الكىل )متلزمة فانكو�ض
وبيلة فوسفاتية، وبيلة سكرية، وقوالب خلوية )133 ,93(. عادة ما 

يكون التلف الكلوي الحاد قابلً للعلج )116(. 

قد يؤدي التعرض المزمن للرصاص إل اعتلل الكلية التدريجي، ما 
يؤدي إل فشل كلوي مزمن، وهو فشل ل يمكن علجه )133(. تشمل 
ي الدم، والذي يمكن أن يرفع من خطر 

ات فرط حمض اليوريك �ض ض الم�ي
ض  النقرس وارتفاع ضغط الدم )34(. بسبب التفاعل المعقد ب�ي صابة ب الإ

جهازي الكىل والقلب والأوعية الدموية، مع خلل كلوي يؤدي إل زيادة 
ات عىل أحد  تأث�ي ي تؤدي إل تلف الكىل، يمكن أن تؤدي ال

ضغط الدم ال�ت
الجهازين أو كليهما إل دورة من تفاقم المرض )34(. إن بداية القصور 
الكلوي الناجم عن الرصاص خفية، وقد يظل المرىصض من دون أعراض 

ح�ت يحدث خلل وظيفي كلوي كب�ي )133(. 

االآثار عىل الغدد الصماء والتناسل 

ي إنتاج هرمونات 
ًرا �ض هناك بعض الأدلة عىل اعتبار التعرض للرصاص مؤث

ض د )93 ,34(. ارتبط التعرض  ول وفيتام�ي ض الغدة الدرقية والكورت�ي
ي النمو وتراجع النمو )قرص القامة ومحيط الرأس( 

التأخر �ض للرصاص ب
بلغ  لدى الأطفال وكذلك تأخر النضج الجنسي عند الفتيات )93(. تم الإ

عن الضعف الجنسي وانخفاض الرغبة الجنسية لدى مرىصض التسمم 
بالرصاص )134(. قد يقلل التعرض للرصاص من جودة الحيوانات 

المنوية وكميتها ويزيد من مخاطر العقم )93 ,18 ,16(. 

الحمل 

نتائج  ا عىل ال ًب ة طويلة أن الرصاص يؤثر سل من المعروف منذ ف�ت
نجابية لدى النساء وقد كان يُستخدم كمادة إجهاض )135(. يرتبط  الإ

تعرض الأم، ح�ت لو كان ذلك بمستويات منخفضة، بانخفاض نمو 
، وانخفاض الوزن عند الولدة، وارتفاع ضغط الدم، وربما تسمم  ض الجن�ي

ي )136 ,93 ,16(. 
جهاض التلقا�أ الحمل، والولدة المبكرة والإ

ات الدموية التأث�ي

يثبط الرصاص تخليق الدم، ما يؤدي إل فقر الدم الذي تزداد شدته 
ي الدم )20(. هذا ملحوظ بشكل متكرر عند 

ض الرصاص �ض مع زيادة ترك�ي
الأطفال، كما أن الأعمار الأصغر ونقص الحديد من عوامل الخطر )20(. 
بلغ عن انحلل الدم  لوحظت أيًضا زيادة عدد الكريات البيضاء، وتم الإ
)137 ,106(. قد يكون هناك تنقيط قاعدي خشن؛ ومع ذلك، لم يظهر 

هذا لدى كل المرىصض الذين يعانون من التسمم بالرصاص. 

ات المناعية التأث�ي

قد يرتبط التعرض للرصاص قبل الولدة وتعرض الأطفال بزيادة مخاطر 
ي أجريت عىل 

الربو والحساسية )34(. تش�ي الدراسات ال�ت صابة ب الإ
حيوانات التجارب إل أن التعرض للرصاص يقلل من مقاومة العائل 

وسية )34(.  ية والف�ي للعدوى البكت�ي

ي الدم
ات الرصاص �ض ض ات السامة بالنسبة إل ترك�ي 4.5 التأث�ي

ا، عىل  ي الدم هو مقياس التعرض الأك�ش استخداًم
ض الرصاص �ض ترك�ي

الرغم من أنه يمثل حوالي 1% فقط من إجمالي العبء عىل الجسم 
ض  ي الأنسجة الرخوة والعظام )34(. يعكس ترك�ي

ي �ض
با�ت بسبب الرصاص، وال

ي الدم التعرض الخارجي الحديث، وإعادة التوزيع الداخىلي 
الرصاص �ض

ض  ي ترك�ي
ض الأفراد �ض للرصاص من العظام )138(. هناك اختلف كب�ي ب�ي

ي الدم الذي تظهر عنده علمات التسمم المحددة )104(. 
الرصاص �ض

قد يكون بعض الأفراد بصحة جيدة من الناحية الرسيرية بشكل واضح 
ي الدم ترتبط لدى آخرين بالعتلل 

ات رصاص �ض ض عندما يكون لديهم ترك�ي
بلغ عن  ي إحدى المراجعات، تم الإ

الدماغي والموت )139 ,117 ,116(. �ض
ات الرسيرية، بدًءا من عدم وجود أعراض  لتأث�ي حدوث الطيف الكامل ل
ي نطاق 100 إل 

للتسمم وانتهاًء باعتلل الدماغ القاتل لدى الأطفال، �ض

ات  تأث�ي 200 ميكروجرام/ديسيل�ت )116(. ينطبق الختلف نفسه عىل ال
ات عىل معدل الذكاء، بحيث ل يكون لدى  تأث�ي عديمة الأعراض مثل ال

ورة المخاطر  ي الدم بالرصض
ض الرصاص نفسه �ض الأطفال الذين لديهم ترك�ي

ي )117(. علوة عىل ذلك، ل  صابة بضعف النمو العص�ب نفسها من الإ
ورة إل  ي مرحلة البلوغ بالرصض

ي الدم �ض
ض الرصاص �ض يش�ي انخفاض ترك�ي

ا منخفًضا. ربما تكون حالت التعرض  ًم أن التعرض للرصاص كان دائ
ي تلف بالأعضاء، والذي 

ي وقت مبكر من الحياة قد تسببت �ض
الشديد �ض

ي العتبار، 
ي مرحلة البلوغ. مع وضع هذه التحذيرات �ض

لم يظهر إل �ض
ض والأطفال  يقدم الشكل 2 معلومات حول الآثار الصحية لدى البالغ�ي

ي الدم، وهي معلومات 
ات محددة من الرصاص �ض ض ك�ي والمرتبطة ب�ت

ة.  مستمدة من مراجعات وسلسلة حالت كب�ي
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ا�عت�ل الدماغيا�عت�ل الدماغي > 80

ا��طفال
� الدم

 الرصاص �  ترك��
( (ميكروجرام/ديسيل��

البالغون
التأث�� الصحي المرتبط التأث�� الصحي المرتبط

105 < السمات العصبية الحادة

30 <
فقر الدم

تراجع الخصوبة

�
 ا��جهاض التلقا��

� دم ا��م)
 الرصاص � (بناًء ع� ترك��

 تراجع الوزن عند الو�دة
� دم ا��م)

 الرصاص � (بناًء ع� ترك��

40 <
اعت�ل ا��عصاب عديم ا��عراض

ات السلوكية العصبية التأث��

المغص المعوي

ا��عراض غ�� المحددة، مثل الصداع، ا��جهاد، تراجع الشهوة

10 >

 حمض 5-أمينوليفولفيك،  التكوين ا��قل لمادة ديهايدرات��
صابة بفقر الدم � ا��

ما يساهم �

تراجع الوظيفة المعرفية وتغ�� الحالة المزاجية والسلوك

 تأخر البلوغ

 حمض 5-أمينوليفولفيك، ما يساهم  التكوين ا��قل لمادة ديهايدرات��
صابة بفقر الدم � ا��

�

تراجع الوظيفة المعرفية وتغ�� الحالة المزاجية والسلوك

� الوفاة المرتبطة بالقلب وا��وعية الدموية
زيادة محتملة �

ارتفاع ضغط الدم

�
� ا��جهاض التلقا��

 الزيادة المحتملة �
� دم ا��م)

 الرصاص � (بناًء ع� ترك��

� الو�دة المبكرة
 الزيادة المحتملة �

� دم ا��م)
 الرصاص � (بناًء ع� ترك��

5 >
نجاز ا��كاديمي � وا��

 تراجع معدل الذكاء وا��داء المعر�

زيادة حدوث المشاكل السلوكية

 زيادة حا�ت التشخيص باضطراب نقص ا�نتباه وفرط
 النشاط

 تراجع نمو ا��جنة
� دم ا��م)

 الرصاص � (بناًء ع� ترك��

50 <
� الوظيفة الحركية العصبية والحسية العصبية،

 التغ�� �
مثل تراجع المهارات الحركية

 بالم�ريا �Äسمات عصبية حادة لدى ا��طفال المصاب

المغص المعوي

� الوظيفة الحركية العصبية والحسية العصبية، مثل
 التغ�� �

تراجع المهارات الحركية

ي الدم 
ات الرصاص �ض ض ك�ي ات الرسيرية الفرعية والرسيرية ب�ت الشكل 2 ارتباط التأث�ي

المراجع 16، و93، و111، و116، و138، و140

لمحة عامة  | 37
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يشكل قياس نسبة الرصاص �ض

/ 05  

تشخيص التسمم بالرصاص
ي  يرتكز تشخيص التسمم بالرصاص وقرارات العلج عىل السجل الط�ب

ي 
ض الرصاص �ض والفحص الرسيري ونتائج الستقصاءات، بما فيها ترك�ي
ي إحصاء 

ات مثل تلك الموجودة �ض لتأث�ي ات الحيوية ل الدم والمؤ�ش
ا للحالة.  ، إذا كان مناسًب ي الدم الكامل، والتصوير التشخي�ي الط�ب

ي الدم الوريدي هو العلمة الحيوية الحرجة للتعرض 
ض الرصاص �ض ترك�ي

، لأن هناك  ي
ي تستند إليها قرارات التعامل بشكل روتي�ض

والمخاطر ال�ت
ات  تأث�ي ال ي الدم ب

ات الرصاص �ض ض ي تربط ترك�ي
ة من الأدلة ال�ت مجموعة كب�ي

الرسيرية ونتائج العلج. علوة عىل ذلك، تتوفر طرق تحليلية موثوقة 
ورقابة موثوقة لجودة الدم ومواد مرجعية )141(. بينما يمكن أيًضا 

ي أنسجة أخرى، مثل البلزما والبول والشعر والأسنان 
قياس الرصاص �ض

ا. إرشاد منظمة الصحة  والأظافر والعظام، إل أنه ل يُستخدم �يريً
ض الرصاص )142(. العالمية متاح بشأن تحليل عينات الدم لمعرفة ترك�ي

ض الرصاص  بالنسبة إل قرارات التشخيص والعلج، من الأفضل قياس ترك�ي
ي يتم الحصول 

ي عينة دم وريدي. تعت�ب العينات الشعرية، ال�ت
ي الدم �ض

�ض
صبع، مقبولة لأغراض الفحص، وهذا  عليها عادة عن طريق وخز الإ

ض الرصاص  هو استخدامها الرئيسي )143–141(. ينبغي التأكد من ترك�ي
ي عينة 

ي �ض ي عينة شعرية عن طريق القياس المخت�ب
المرتفع المقاس �ض

ي حالت استثنائية، عندما يتعذر الحصول عىل العينات 
وريدية )141(. �ض

الوريدية بسهولة ويتأخر العلج المنقذ للحياة، يمكن تحليل العينات 
الشعرية للتشخيص، مع التحليل المعمىلي التأكيدي للعينات الوريدية 

ي أ�ع وقت ممكن. 
�ض

وري اتخاذ الحتياطات  سواء تم جمع عينة شعرية أو وريدية، فمن الرصض
اللزمة لمنع التلوث بالرصاص عن طريق التطه�ي الشامل لموقع الحقن 

واستخدام معدات أخذ العينات الخالية من الرصاص )142(. 
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/ 06  

 التوصية 
ي الدم الذي يجب أن يؤدي إل بدء 

ض الرصاص �ض بشأن ترك�ي

التدخلت الرسيرية

6.1 مقدمة
ي 

ض الرصاص �ض يتم تأكيد التعرض للرصاص عن طريق قياس ترك�ي
ي 

ض الرصاص �ض الدم الوريدي )انظر القسم 5(. قد يكون ارتفاع ترك�ي
اتًجا عن تعرض حاد لمرة واحدة أو التعرض المستمر. يعد  الدم ن

ي هذه المبادئ التوجيهية، لأنه 
إنهاء التعرض للرصاص مبدأً شاملً �ض

ي 
ات سامة �ض ي إحداث تأث�ي

جراء، سيستمر الرصاص �ض من دون هذا الإ
ة وطويلة المدى  ات صحية سلبية قص�ي الأعضاء المستهدفة، مع تأث�ي

)انظر القسم 4.4(. بعض الأمثلة عىل التداب�ي المتبعة لتحديد التعرض 
ي القسم 8. بالنسبة إل بعض حالت ابتلع الرصاص، 

وإيقافه مذكورة �ض
يقاف  قد يكون من المناسب استخدام إزالة التلوث المعدي المعوي لإ

ي القسم 7.1. قد تخفف 
المزيد من المتصاص، كما هو مذكور �ض

ات التعرض، كما  الكالسيوم والحديد من بعض تأث�ي المكملت الغذائية ب
ي الدم عالية 

ات الرصاص �ض ض ي القسم 7.2. عندما تكون ترك�ي
هو مذكور �ض

و/أو يظهر عىل المريض سمات ملحوظة للتسمم بالرصاص، فإن علج 
نتائج الصحية، كما هو  الستخلب لتسهيل إخراج الرصاص قد يحسن ال

ي القسم 7.3. 
موضح �ض

ض  ورية لتحديد حد ترك�ي لم تُعت�ب المراجعة المنهجية للأدلة رصض
ي الدم الذي ينبغي عنده بدء التدخلت للتعامل مع 

الرصاص �ض
التعرض للرصاص والتسمم لأن المراجعات قد صدرت بالفعل من 

ي ذلك منظمة الصحة العالمية 
جانب الهيئات الدولية والوطنية، بما �ض

)103 ,93 ,34 ,17 ,16 ,15(. توثق هذه المراجعات الآثار الصحية 
ي تبلغ 5 ميكروجرام/

الضارة للرصاص خاصة عند مستويات التعرض ال�ت
ض 4.4 و4.5. تم وصف  ي القسم�ي

ي تم تلخيصها �ض
ديسيل�ت وأقل، وال�ت

ي جدول الأدلة عىل 
ي هذا القرار �ض

ي العتبار �ض
ي تم أخذها �ض

العوامل ال�ت
نت )ملحق الويب(. ن�ت القرارات وهو متاح عىل الإ

Blink Media - Amanda Mustard / الرصاص. المصدر: منظمة الصحة العالمية تقدم مراكز السموم المشورة بشأن إدارة وعلج التسمم ب
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6.2 التوصيات لكل الفئات العمرية

ادر  ص ن م ات ع وم ل ع ىل م ة ع اي رع دم ال ق ض أو م ري م ل ال ص ح ب أن ي ج دة، ي ؤك م ا أو ال ه ي ه ف ب ت ش م اص ال رص ل رض ل ع ت االت ال ل ح ي ك
�ف  / 1

ن  ة م ي اف ك ة ال ذوي غ ت ات ال رع ج وص ال ص خ ه ال ىل وج دة وع ي ج ة ال ذي غ ت ة ال ي م دى أه رض، وم ع ت ل ال ي ل ق رق ت اص، وط رص ل رض ل ع ت ال
وم. ي س ال ك د وال دي ح ال

بيان الممارسات الجيدة  

عرض الأسباب

ي حالة الأطفال مع توصيات منظمة الصحة 
ض للرصاص أو لمقدمي الرعاية لهم �ض يتما�ش توف�ي المعلومات الصحية والوقائية للمرىصض المعرض�ي

ض تناول  ي تعزيز الصحة الجيدة )144( ولذلك تعت�ب ممارسة جيدة. يتم تقديم توصيات محددة لتحس�ي
العالمية بشأن أهمية محو الأمية الصحية �ض

ي القسم 7.2. 
الكالسيوم والحديد �ض

ي يمكن تكييفها للستخدام المحىلي )145(. 
توفر منظمة الصحة العالمية مجموعة من المعلومات ومواد التوعية حول الرصاص ال�ت

راء  ج اص واالإ رص ل رض ل ع ت ادر( ال ص در )م ص ىل م رف ع ع ت ب ال ج ، ي �ت ل ي س رام/دي روج ك ي دم ≤ 5 م ي ال
اص �ف ه رص دي رد ل ة إىل ف ب س ن ال ب  / 2

ه. ي ل اء ع ض ق رض وال ع ت ل ال ي ل ق ت اذه ل خ م ات ذي ت ب ال اس ن م ال

التوصية القوية، أدلة ذات درجة تيقن عالية من السمية الناتجة عن مستويات تعرض منخفضة للرصاص  

عرض الأسباب

يانات حيوانات التجارب  هناك دليل ثابت من دراسات ملحظة البرسش وب
آثار صحية ضارة ح�ت عند المستويات  عىل أن التعرض للرصاص يرتبط ب

ض  ي القسم�ي
المنخفضة )103 ,93 ,34 ,17 ,16 ,15(. كما هو موضح �ض

ي الدم الذي ل توجد آثار 
ض الرصاص �ض 4.4 و4.5، لم يتم تحديد ترك�ي

ي تصل إل 
ي الدم ال�ت

ات الرصاص �ض ض سلبية عىل الصحة تحته، وترتبط ترك�ي
ات،  تأث�ي 5 ميكروجرام/ديسيل�ت 10و ميكروجرام/ديسيل�ت بمجموعة من ال
ي والسلوكي لدى الأطفال وأمراض  دراكي العص�ب ي ذلك ضعف النمو الإ

بما �ض
ض )الشكل 2(. قد تستمر الآثار  القلب والأوعية الدموية عند البالغ�ي

ي مرحلة الطفولة ح�ت المراهقة والبلوغ 
الصحية للتعرض للرصاص �ض

)122–119(؛ ولهذا فإنإيقاف التعرض مهم بشكل خاص لهذه الفئة 
ي الدم أنه ينبغي 

ض الرصاص �ض ي عدم وجود حد لسمية ترك�ي
العمرية. يع�ض

ي الدم. ومع ذلك، فإن هذا ليس 
اتخاذ إجراء إذا تم قياس أي رصاص �ض

ات الرصاص المنخفضة  ض ك�ي ورة، لأن القياس الموثوق به ل�ت ا بالرصض ًي عمل
ا من  ًي ي الدم يتطلب معدات تحليلية متقدمة ومستوى عال

للغاية �ض
ي كل البلدان. 

المهارة الفنية )142(، وهي ليست متوفر �ض

ي تتمتع برقابة تنظيمية فعالة عىل 
ي البلدان المرتفعة الدخل ال�ت

�ض
ي الدم تتناقص 

ات الرصاص �ض ض مصادر التعرض للرصاص، كانت ترك�ي
ين الماضية وهي الآن  باطراد عىل مدى السنوات العرسش إل العرسش

منخفضة للغاية لدى معظم الناس. عادة، تعّرف السلطات الصحية 
ي تلك البلدان التعرض المفرط للرصاص بالنسبة إل القيمة المرجعية 

�ض
ي الدم الذي 

ض الرصاص �ض للسكان ككل. عادة ما يكون هذا هو ترك�ي
يحة المئوية 97.5 أو 95  ض أعىل 2.5% أو 5% من السكان، أي الرسش يم�ي
ي فرنسا، عىل سبيل المثال، 5 ميكروجرام/ديسيل�ت هي 

. �ض عىل التوالي
ا  ًم ا قي ي يحة المئوية 98 للأطفال > 7 سنوات )146(. اعتمدت ألمان الرسش
اوح أعمارهم  مرجعية تبلغ 3.5 ميكروجرام/ديسيل�ت للأطفال الذين ت�ت

من 3 إل 14 سنة، و7 ميكروجرام/ديسيل�ت للنساء و9 ميكروجرام/
يحة المئوية 95  ي تستند إل قيم الرسش

ديسيل�ت للرجال )147(، وال�ت
ي الوليات المتحدة الأمريكية، تم تحديد قيمة مرجعية 

)148(. �ض
يحة المئوية  اًء عىل الرسش ن ي عام 2012 ب

قدرها 5 ميكروجرام/ديسيل�ت �ض

ي الأطفال > 6 سنوات 
ي لوحظت �ض

ي الدم ال�ت
ات الرصاص �ض ض ك�ي 97.5 ل�ت

ض هو أيًضا القيمة  ك�ي ة من 2008 إل )149( 2012. هذا ال�ت خلل الف�ت
ض )≤ 16 سنة( )150(.  لبالغ�ي المرجعية ل

قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية عدم استخدام مقياس قائم 
ي المبادئ التوجيهية 

يحة المئوية 95 أو أعىل �ض عىل فئة سكان مثل الرسش
ورية،  العالمية لتحديد ما إذا كانت تدخلت التعامل الرسيري رصض

ات  ض يانات عن ترك�ي وذلك لعدة أسباب. يتطلب إنشاء مثل هذه القيمة ب
ة بما فيه الكفاية من فئة السكان.  ي الدم من عينة تمثيلية كب�ي

الرصاص �ض
ات  ض كما يتطلب أيًضا خدمة معملية مضمونة الجودة يمكنها قياس ترك�ي

ي الدم بدقة. ل تتوافر الموارد اللزمة 
الرصاص المنخفضة للغاية �ض

ي العديد من البلدان 
ي الدم �ض

ض الرصاص �ض ك�ي ي ل�ت
نشاء مركز مرجعي وط�ض لإ

ي توجد 
ي البلدان ال�ت

المنخفضة والمتوسطة الدخل. علوة عىل ذلك، �ض
فيها مصادر مستمرة للتعرض العالي لعامة السكان، و/أو تعرض من 

مصادر متعددة و/أو تداب�ي رقابية محدودة أو غ�ي فعالة، يمكن أن تؤدي 
يحة المئوية 95 إل وضع حد مرتفع  القيمة المرجعية المستندة إل الرسش

ي الدم لبدء التدخلت الرسيرية. سيوفر هذا 
ض الرصاص �ض ك�ي ا ل�ت ًي نسب

حماية أقل ضد الآثار الضارة للرصاص عىل صحة الفرد. 

ي توجد فيها بالفعل قيمة مرجعية منخفضة للغاية، قد 
ي البلدان ال�ت

�ض
ي الدم لدى شخص بشكل 

ض الرصاص �ض ل يكون من الممكن تقليل ترك�ي
أك�ب من خلل التدخلت الشخصية؛ بل قد تكون هناك حاجة للتدخلت 
السكانية لتقليل المصادر المستمرة للتعرض للرصاص. تراجع منظمة 

ا التدخلت السكانية والتدخلت غ�ي الرسيرية  ًي الصحة العالمية حال
ضمن مبادئ توجيهية مستقبلية بشأن الوقاية من التعرض للرصاص. 

ي تم استعراضها عىل نطاق واسع 
يانات السمية ال�ت ي ضوء ما سبق وب

�ض
ض  والعتبارات العملية، قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن ترك�ي
بالغ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت يمثل قيمة عملية لبدء  ي الدم ال

الرصاص �ض
التدخلت الرسيرية. 
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6.3 القيم والمساواة والجدوى والقبول لقيمة حدية تبلغ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت 
ي انخفاض احتمالية حدوث 

تتمثل النتيجة المتوقعة لهذه التوصية �ض
آثار صحية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالرصاص. من المتوقع أن 

ي 
ي ومقدم الرعاية �ض

يكون هذا محل تقدير بواسطة الشخص المع�ض
حالة الطفل والمجتمع بأكمله. 

تتضمن اعتبارات العدالة الصحية العبء غ�ي المتناسب الناتج 
ي الفئات السكانية الأقل حًظا والمحرومة 

عن التعرض للرصاص �ض
ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

ا، وبخاصة �ض اقتصاديً
)154–151(. قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن حوالي 

ض رصاص  طفل من كل ثلثة أطفال عىل مستوى العالم لديه ترك�ي
ي بعض الأماكن، 

ي الدم < 5 ميكروجرام/ديسيل�ت )151(. �ض
�ض

ا للرزق، وقد تكون  يمثل العمل باستخدام الرصاص مصدًرا هاًم
يقاف التعرض محدودة. هذا الأمر صحيح  الخيارات المتاحة لإ

عىل وجه الخصوص عندما يفتقد فيها الأفراد والمجتمعات 
ض أوضاع العمل والظروف  تأث�ي أو السلطة لتحس�ي القدرة عىل ال

بيئية. ومع ذلك، عند اتخاذ إجراءات فعالة، يمكن أن يؤدي  ال
ض  ي الدم < 5 ميكروجرام/ديسيل�ت إل تحس�ي

ض الرصاص �ض ترك�ي
نتائج الصحية عن طريق الحد من الآثار الصحية والجتماعية  ال

السلبية للتعرض للرصاص عىل المدى القص�ي والطويل. 

ي الدم ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت 
ات الرصاص �ض ض يمكن قياس ترك�ي

من دون أجهزة معملية متطورة للغاية )142(. لأغراض الفحص، 
ي نقطة الرعاية، وهو 

ي محلل �ض
يمكن تحليل عينة الدم الشعرية �ض

ا وسهل التشغيل )142(.  ًي منخفض التكلفة نسب

تعتمد جدوى إيقاف التعرض للرصاص عىل نوع التدخل 
ا، مثل إيقاف بيع  ًي المطلوب. قد يكون هذا أمًرا بسيًطا نسب

ًدا وتكلفة،  الدهانات المحتوية عىل الرصاص، أو أمًرا أك�ش تعقي
مثل معالجة الأرض الملوثة. عندما يكون مصدر التعرض مرتبًطا 

بأنشطة اقتصادية، مثل إعادة تدوير الرصاص أو التعدين، فإن 
جدوى إيقاف التعرض للرصاص وقبوله سيعتمدان عىل ما إذا كان 
يمكن تغي�ي أساليب العمل لتقليل التعرض أو عىل توافر مصادر 

ي المجتمعات منخفضة 
ا خاًصا �ض بديلة للدخل. يمثل هذا تحديً

ي الصناعات الحرفية الضيقة النطاق )155(. 
ي تعمل �ض

الدخل ال�ت
ات  تأث�ي ي الدم، تكون ال

ات المنخفضة من الرصاص �ض ض ك�ي ي ال�ت
�ض

ي حال عدم فهم 
. لذلك، �ض السامة عديمة الأعراض إل حد كب�ي

ات طويلة المدى المحتملة للتعرض، قد تكون الحكومات  تأث�ي ال
أقل تحفًزا لتخاذ إجراءات.

6.4 اعتبارات التنفيذ
يجب تدريب موفري الرعاية الصحية، وعىل 

وجه الخصوص أطباء الأ�ة وممرضات 
الصحة المجتمعية وأطباء الأطفال والتوليد 

والقابلت، عىل تحديد عوامل الخطر المتعلقة 
بالتعرض للرصاص ومنع وتشخيص التسمم 

بالرصاص ومعالجته. 

يتطلب التعرف عىل التعرض والتأكد منه 
جراء  ية لإ الوصول إل معدات وخدمات مخت�ب

ي الدم. 
ات الرصاص �ض ض التحاليل وقياس ترك�ي

ي 
تتوفر توجيهات منظمة الصحة العالمية ال�ت

تتناول مجموعة منتقاة من طرق التحليل 
ية لهذا الغرض  وكيفية تأسيس خدمة مخت�ب

ض  ي القسم 5، فإن ترك�ي
)142(. كما هو مذكور �ض

ي دم الوريد هو المؤ�ش الحيوي 
الرصاص �ض

الحاسم لحدوث التعرض ووجود مخاطر 
دارية  تتوقف عليها عملية اتخاذ القرارات الإ

؛ ومع ذلك، لأغراض الفرز، فإن  ي
بشكل روتي�ض

استخدام العينات الشعرية مقبول. 

ي التعرض للرصاص، وكان 
ي حال الشتباه �ض

�ض
ي الدم > 5 ميكروجرام/

ض الرصاص �ض ترك�ي
، قد يتم إجراء قياس للمتابعة بعد  ديسيل�ت

6 أشهر إل 12 شهًرا لستبعاد مصدر التعرض 
اء بل حدودالمستمر للرصاص. ا، Ap. المصدر: أولغا فيكتوري/أطب ي ي ولية زامفارا، نيج�ي

الرصاص ومعالجة الذهب �ض التسمم ب
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 توصيات
 للتدخلت العلجية المحددة

ض بالتسمم بالرصاص ووصف لنوع  يقدم هذا القسم توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن جوانب محددة من التعامل الرسيري للمرىصض المصاب�ي
المبادئ التوجيهية لكل منها وقوتها. التوصيات تخص: 

إزالة التلوث المعدي المعوي بعد تناول الرصاص؛ 	 

وتدخلت تغذوية لدى الأطفال والحوامل والمرضعات؛ 	 

ض والحوامل. 	  ض والبالغ�ي وعلج الستخلب للأطفال والمراهق�ي

ض  ي ترك�ي
ي حد ذاته إل انخفاض �ض

ي أ�ع وقت ممكن. سيؤدي هذا �ض
ي التعامل مع أي تعرض للرصاص هو اتخاذ تداب�ي لوقف التعرض �ض

أهم إجراء منفرد �ض
ي الدم وتحسن �يري. 

الرصاص �ض

7.1 إزالة التلوث المعدي المعوي بعد بلع جسم غريب من الرصاص أو مادة أخرى 
تحتوي عىل الرصاص 

7.1.1 مقدمة

الهدف من إزالة التلوث المعدي المعوي هو إزالة أجسام الرصاص أو 
مركبات الرصاص من مسار الجهاز الهضمي وتقليل المتصاص أو منعه، 

التالي تقليل مخاطر التسمم بالرصاص وشدته. تمت مراجعة الطرق  وب
ي التعامل مع التسمم من 

زالة التلوث المعدي المعوي �ض المتاحة لإ
جانب الأكاديمية الأمريكية لعلم السموم الرسيرية والرابطة الأوروبية 

لمراكز السموم وعلماء السموم الرسيرية. الطرق هي إعطاء الفحم 
المنشط )156(، والستثارة المستحثة )157(، وغسيل المعدة )158(، 
وإعطاء العلجات المسهلة )159( وWBI )160(. ومع ذلك، ليست كل 
هذه الطرق قابلة للتطبيق عىل التعامل الرسيري مع ابتلع الرصاص، 

ضافة إل ذلك، يمكن إزالة الأشياء أو المواد من  كما هو موضح أدناه. بالإ
ي أو الجراحة. 

القناة الهضمية عن طريق إجراءات التنظ�ي الباط�ض

ة  ي ذلك الف�ت
يؤثر عدد من العوامل عىل فعالية أي من هذه الطرق، بما �ض

ي تم 
ض البتلع ومحاولة إزالة التلوث، وكمية المادة السامة ال�ت الفاصلة ب�ي

ائية للمادة )مثل ما إذا كان يمكن  ائية والكيمي ي ض تناولها، والخصائص الف�ي
انها( والآثار الضارة المحتملة  أن ترتبط بالفحم المنشط، وقابلية ذوب

ي سياق المادة المبتلعة )مثل مخاطر إدخال أنبوب 
لتقنية إزالة التلوث �ض

لتآكل(.  غسيل إذا تم ابتلع مادة مسببة ل

ة، عىل  ا ما يرتبط التسمم بالرصاص بالبتلع المزمن لكميات صغ�ي ًب غال
ا بالرصاص  اًرا ملوثً سبيل المثال عند الأطفال الصغار الذين يتناولون غب

من خلل إدخال اليد إل الفم أو بعض الأفراد الذين لديهم قرحة بيكا 
ة من مركبات الرصاص، مثل رقائق الطلء،  والذين يأكلون كميات كب�ي
ة من  ي مثل هذه الحالت، قد تكون هناك كميات كب�ي

بمرور الوقت. �ض
ا ما تكون مرئية عىل الأشعة  ًب ي غال

ي القناة الهضمية، وال�ت
الرصاص �ض

السينية عىل البطن )161(. يمكن أن يحدث التسمم بالرصاص أيًضا 
بعد البتلع الحاد لجسم من الرصاص، مثل وزن ستارة أو وزن صيد 

ي الأمعاء لأيام أو 
ي البيئة الحمضية للمعدة أو �ض

أو ثقالة، والذي يظل �ض
ي حالت نادرة، 

أسابيع ويتم امتصاص الرصاص منه ببطء )69 ,68(. �ض
يمكن أن يحدث التسمم بالرصاص بسبب البتلع الحاد العمدي أو غ�ي 

العمدي لكمية سامة من مركب رصاص. 

نتائج  تم البحث عن أدلة عىل تأث�ي إزالة التلوث المعدي المعوي عىل ال
تالية:  ال

نتائج الحرجة ال

ي الدم؛ 	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

دراكية والسلوكية والحركية العصبية( للتسمم 	  ات العصبية )الإ تأث�ي وال
ي اختبارات معيارية ومعتمدة؛ 

بالرصاص المقاسة �ض

ومعدل الوفيات؛	 

وأعراض التسمم بالرصاص وعلماته، مثل المغص المعوي واعتلل 	 
الدماغ. 

نتائج المهمة ال

ي القيء أو سائل الغسيل أو 	 
ي تظهر �ض

أجسام الرصاص الغريبة ال�ت
از أو الفضلت السائلة؛  ال�ب

زالة التلوث المعدي المعوي.	  والأحداث الضائرة لإ
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ة تصف إزالة  لم يجد البحث سوى تقارير حالت وسلسلة حالت صغ�ي
التلوث المعدي المعوي بعد تناول الرصاص. لم تكن هناك دراسات 

ي العديد من الدراسات، تم 
عشوائية أو دراسات أخرى تحت التحكم. �ض

زالة التلوث المعدي المعوي. يختلف نوع  استخدام طرق متعددة لإ
ي 

ا ال�ت . كانت النتيجة الأك�ش شيوًع المادة المبتلعة وكميتها بشكل كب�ي
بلغ عنها هي إزالة المادة من مسار الجهاز الهضمي مع بعض  تم الإ
ي أبلغت عن أحداث ضائرة )8(. عادًة ما كان يتم إجراء 

الدراسات ال�ت
ي الدم، 

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
استخلب للمرىصض الذين يعانون من ارتفاع �ض

تأث�ي إزالة التلوث المعدي المعوي عىل  الأمر الذي أربك أي تفس�ي ل
نتائج الرسيرية. تعذر تقييم الأدلة باستخدام نهج GRADE؛ وتم  ال

ا لمخطط مقتبس من مجموعة  بدلً من ذلك تصنيف مستوى الأدلة وفًق
ي مركز أكسفورد للطب القائم عىل الأدلة )2009(

عمل مستويات الأدلة �ض
ي تحت التحكم، 

التوزيع العشوا�أ )157(. نظًرا لعدم وجود دراسات ب
نتائج باعتبارها منخفضة للغاية.  ُصنفت درجة التيقن من الأدلة لكل ال

ي مستند تكميىلي عىل 
نتائج �ض ي تلخص التدخلت وال

توجد الجداول ال�ت
ي جدول أدلة 

نت )ملحق الويب(. تم وصف أساس التوصيات أدناه �ض ن�ت الإ
نت )ملحق الويب(. لم يتم تحديد دراسات  ن�ت القرارات المتوفر عىل الإ

ي مشاكل القيم والمساواة والجدوى والقبول فيما يتعلق 
معينة تنظر �ض

بإزالة التلوث المعدي المعوي بعد تناول الرصاص، ومع ذلك، تم 
ي القسم 7.1.3. وتوجد اعتبارات تنفيذ هذه 

إدراج بعض الملحظات �ض
ي القسم 7.1.4.

التوصيات �ض

ي ظروف 
ي �ض ح التوصيات الواردة أدناه استخدام التصوير الط�ب تق�ت

ي مسار الجهاز الهضمي وتحديد موقعه 
معينة لتأكيد وجود الرصاص �ض

ا هي الأشعة السينية عىل البطن. يتوفر  ومراقبته. التقنية الأك�ش شيوًع
ي يجب مراعاتها عند 

إرشاد منظمة الصحة العالمية بشأن العوامل ال�ت
شعاعي )162(.  اتخاذ قرار بشأن التصوير الإ

ي مسار الجهاز الهضمي لطفل. 
كا �ض ي ب نية لقرحة ال الأشعة السي  صورة ب

المصدر: إهداء من بول دارجان.

7.1.2 التوصيات لكل الفئات العمرية

ر  ائ ت س د أو ال ي ص ال ال ق رات، أو أث وه ج م اص أو ال رص ات ال ري ات أو ك ق ل ط ل ال ث ة م ب ل ص اص ال رص ارص ال ن ة ع زال راءات الإ اذ إج خ ات  / 1
ي المعدة. 

ية وجودها �ف ان المعروف إمك

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.  

عرض الأسباب

تتألف الأدلة المتاحة من 13 تقرير حالة وتم تصنيفها بدرجة تيقن 
ي هي 

منخفضة للغاية )8، ملحق الويب(. كانت إجراءات التنظ�ي الباط�ض
ي إزالة 

ا �ض ًي ل ا أو ك ًي ا )ملحق الويب(. لقد نجحت جزئ التدخل الأك�ش شيوًع
. خضعت  ض ي حالت�ي

ي تسع حالت ولم تكن فعالة �ض
الأجسام الغريبة �ض

ض لم تكن فيهما فعالية بعد ذلك لعملية جراحية،  ض اللت�ي إحدى الحالت�ي
. تم استخدام WBI مع  ض وتم استخدام الجراحة وحدها مع حالت�ي

زالة التلوث المعدي  ان مع طرق أخرى لإ ، وتم استخدامه بالق�ت ض حالت�ي
المعوي )ملحق الويب(. 

ي المعدة، لم يتم استخدام 
ي أربع تقارير عن حالت لأجسام رصاص �ض

�ض
إزالة التلوث المعدي المعوي )ملحق الويب(. كان ثلث من الحالت 

ي مرحلة 
قاتلة، حيث تم اكتشاف وجود الرصاص إما عندما كان التسمم �ض

ي تجويف 
ي الحالة الرابعة، شوهد الجسم �ض

متقدمة أو بعد الوفاة. �ض
المعدة بعد تناوله بوقت قص�ي وانتقل إل الأمعاء الغليظة بحلول 

اليوم الخامس. يكون خطر التسمم الشديد بالرصاص مرتفًعا عندما 
ي المعدة حيث تؤدي البيئة الحمضية إل زيادة 

يبقى جسم الرصاص �ض
انحلل الرصاص الذي يتم امتصاصه بعد ذلك. كلما طالت مدة بقاء 

ي المعدة، زاد احتمال حدوث تسمم. غ�ي أنه ل توجد أدلة كافية 
الجسم �ض

ي المعدة دون 
ي يمكن خللها ترك الجسم الرصاص �ض

لتحديد المدة ال�ت

ي ذلك طبيعة 
ات، بما �ض ي ضوء العديد من المتغ�ي

ار بالمريض، �ض رصض الإ
الجسم الرصاص )الحجم والعدد ومساحة السطح( وخصائص المريض 

ة، مثل  )مثل العمر والحالة الرسيرية(. عندما يتم تناول عدة أشياء صغ�ي
ي الدم برسعة )163(.

ض الرصاص �ض الكريات، يمكن أن يرتفع ترك�ي

ت  عىل الرغم من الأدلة ذات درجة التيقن المنخفضة للغاية، اعت�ب
ار والفوائد كانت  ض الأرصض مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن الموازنة ب�ي
لصالح إزالة الجسم الرصاص لمنع التسمم بالرصاص الذي يُحتمل أن 
زالة مهمة بشكل  ا ونصحت بتوصية قوية. تعت�ب الإ ًت يكون حاًدا أو ممي

ي الدم، أو إذا كانت هناك سمات 
ض الرصاص �ض ي حال زيادة ترك�ي

خاص �ض
التسمم بالرصاص، أو إذا تمت مراقبة موضع الجسم الرصاص ولم 

حة هي تنظ�ي المريء أو الجراحة،  يتحرك لبعض الوقت. الطرق المق�ت
ي حال عدم إتاحتهما. ينبغي اتخاذ القرار بشأن الطريقة 

أو WBI �ض
ي سيتم اتباعها لكل حالة، وعادًة ما يتم ذلك بالمناقشة مع فرق 

ال�ت
 . ض ي والجراح�ي

ي التنظ�ي الباط�ض متخصصة أخرى مثل أخصائ�ي

من غ�ي المحتمل أن يكون استخدام التقيؤ أو غسيل المعدة فعالً 
بسبب وزن معظم أجسام الرصاص الغريبة وحجمها وشكلها؛ كما 

ي الختناق. 
أن التقيؤ ينطوي عىل خطر أن يتسبب الجسم الرصاص �ض

ي ل يرتبط بالفحم المنشط )164(. 
الرصاص المعد�ض
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رات،  وه ج م اص أو ال رص ات ال ري ات أو ك ق ل ط ل ال ث ة م ب ل ص اص ال رص ارص ال ن ة ع زال ة الإ ل ي وس ل ك ام ك ال اء ب ع ل االأم ي س ي غ
ر �ف ّك ف  / 2

ية مرورها من خالل المعدة.  ان ر المعروف إمك ائ ت س د أو ال ي ص ال ال ق أو أث

ض  ملحظات: إذا فشل WBI، عىل سبيل المثال لم يتم إزالة هذه العنارص، وهناك دليل عىل امتصاص الرصاص مثل زيادة ترك�ي
ي إزالتها بالمنظار الداخىلي أو عن طريق إجراء جراحة.

ي الدم أو مظاهر التسمم الناجم عن الرصاص، يجب أن تفكر �ض
الرصاص �ض

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. توصية م�ش  

عرض الأسباب

ًرا عن  كان الدليل الوحيد الذي تم التعرف عليه مستمًدا من 18 تقري
حالت بعينها، وهو مصنف بدرجة تيقن منخفضة للغاية. تضمنت 

الحالت ابتلع كريات الرصاص أو الطلقات النارية أو أوزان الصيد 
ي 12 حالة، تم 

اوح من واحد إل عدة آلف )8، ملحق الويب(. �ض بأعداد ت�ت
استخدام مزيج من WBI و/أو العلج المسهل و/أو التنظ�ي و/أو الجراحة. 
ي أربع من خمس حالت تم 

تراوحت مدة WBI من 6 ساعات إل 3 أيام. �ض
بلغ عن طرد الرصاص عىل مدى  فيها استخدام المسهل فقط، تم الإ

ي ست حالت لم يتم فيها إزالة 
ا. �ض اوح من 4 أيام إل 20 يوًم ات ت�ت ف�ت

التلوث المعدي المعوي، تم تطه�ي الأجسام الرصاص من مسار الجهاز 
ا )ملحق الويب(. أدى تنوع الحالت إل صعوبة  ي 7 إل 17 يوًم

الهضمي �ض
استخلص استنتاجات حول الفعالية النسبية لكل من WBI، والعلجات 

ي الوقاية من التسمم بالرصاص. 
زالة التلقائية �ض المسهلة والسماح بالإ

ي ضوء أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية، تم تقديم توصية 
�ض

وطة بإجراء WBI، عىل أساس أن هذه الطريقة مقبولة بشكل عام  مرسش

زالة المواد السامة الضخمة أو ضعيفة الذوبان من مسار الجهاز  لإ
ا ببيان  ًم الهضمي )160(. أحاطت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية عل

ك المستند إل الأدلة للأكاديمية الأمريكية لعلم السموم  الموقف المش�ت
الرسيرية والرابطة الأوروبية لمراكز السموم وعلماء السموم الرسيرية، 

ي التعامل 
ي خلصت إل أنه ل يوجد دليل عىل فعالية الملينات �ض

وال�ت
مع التسمم ويُنصح بعدم استخدام أك�ش من جرعة مطهرة )159(. 

ت مجموعة  ة الرسيرية المحدودة، اعت�ب ناًء عىل الأدلة المتاحة والخ�ب ب
وضع المبادئ التوجيهية أنه من غ�ي المحتمل أن تزيل جرعة واحدة من 

ا من المعدة.  ًب ا صل الملينات جسًم

تمر بعض الأجسام الصلبة ع�ب مسار الجهاز الهضمي من تلقاء نفسها، 
وينبغي اتخاذ قرار استخدام WBI عىل حسب كل حالة. عندما يتعذر 
إجراء WBI أو عندما يكون غ�ي ناجح وهناك دليل عىل زيادة السمية، 

ي طرق أك�ش توغًل مثل التنظ�ي أو الجراحة.
يمكن التفك�ي �ض

ي 
ا �ف وده ة وج ي ان ك روف إم ع م اص ال رص ات ال ري ات أو ك ق ل ط ل ال ث ة م ب ل ص اص ال رص ارص ال ن ة ع زال ي الإ راح ج ل ال دخ ت ي ال

�ي �ف ك ف ت ال  / 3
ي الدم.

ف الرصاص �ف ادة ترك�ي زائدة أو زي تهاب ال رية عىل ال ة إذا ظهرت عىل المريض عالمات رسي دودي دة ال زائ ال

زالة الرصاص عن طريق إجراء جراحة، ولكن يجب  ورة لإ ملحظات: إذا كانت حالة المريض جيدة من الناحية الطبية، فل توجد رصض
ي الدم بشكل دوري لفحص امتصاص الرصاص. يجب مراجعة خيارات العلج إذا شعر المريض بالأعراض أو إذا 

ض الرصاص �ض قياس ترك�ي
ي الرتفاع.

ي الدم �ض
ض الرصاص �ض بدأ ترك�ي

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.  توصية م�ش  

عرض الأسباب

ة تضم  تستند أدلة هذا التدخل إل تقارير حالت وسلسلة حالت صغ�ي
87 مريًضا إجمالً )8، ملحق الويب(. ظهر عىل ستة مرىصض تسمم 
ي ذلك 

التهاب الزائدة الدودية، بما �ض صابة ب بالرصاص وتعّرض 13 لإ
واحد مصاب بالتسمم بالرصاص. تم إجراء استئصال الزائدة الدودية 
ض بالتسمم بالرصاص، وتمت  ي ذلك كل المصاب�ي

لدى 31 مريضاً، بما �ض
مراقبة البقية. تم إعطاء علج الستخلب لثلثة مرىصض فقط. تش�ي هذه 

ورة إل  ي الزائدة الدودية ل يؤدي بالرصض
الحالت إل أن وجود الرصاص �ض

آثار ضارة. 

ي ضوء الأدلة بدرجة تيقن منخفضة للغاية، تم تقديم توصية 
�ض

وطة. بالنسبة إل مريض لم يكن لديه دليل عىل التهاب الزائدة  مرسش
ي حيوي عىل امتصاص الرصاص، 

الدودية أو دليل �يري أو كيميا�أ
ة  ي ف�ت

ا �ض ا شهريً ًم حت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية تقيي اق�ت
ط أن يبقى  ا بمراقبة أقل تكراًرا بعد ذلك، برسش الثلثة أشهر الأول، متبوًع
ا. من المعروف أن بعض المرىصض والأطباء  المريض بصحة جيدة �يريً

، ح�ت لو لم يكن له تأث�ي  ي
قد يفضلون إزالة الرصاص كإجراء وقا�أ

عىل الصحة. 
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ىل  وي ع ت ح ة ت ل دي ة أو ب ل م ك ة م اص، أو أدوي رص ال ة ب وث ل ة م ب ل ة أو ص ل ائ واد س ة م زال دام WBI الإ خ ت ار اس ب ت ي االع
ذ �ف أخ ب أن ت ج ي  / 4

ي الأمعاء.
مادة �ف أكد من انتشار ال ت ي حال ال

ك �ف ك، وذل ي ام �ي س ل ة ل ع م ل م واد ال م اص أو ال رص ال

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. توصية م�ش  

عرض الأسباب

اميك  ين تقرير حالة، تضمنت معظمها ابتلع طلء الس�ي تم تحديد عرسش
ي تظهر عىل الأشعة 

أو رقائق الطلء المحتوية عىل الرصاص، وال�ت
ي البطن لتنترسش ع�ب مسار الجهاز الهضمي )8، ملحق الويب(. 

السينية �ض
زالة التلوث المعدي المعوي،  ي تسع حالت، تم استخدام عدة طرق لإ

�ض
ي ذلك غسل المعدة، والفحم المنشط، وWBI، والملينات. تم 

بما �ض
ي أربع حالت، 

ي ست حالت، وغسل المعدة �ض
استخدام WBI بمفرده �ض

ي حالة واحدة. قام WBI بتنظيف مسار الجهاز الهضمي من 
والملينات �ض

ي تم استخدامه فيها ورقائق 
ي كل الحالت الثلث ال�ت

اميك �ض طلء الس�ي
ي ثلث من خمس حالت. لم تمنع إزالة 

الطلء المحتوي عىل الرصاص �ض
ي الدم. 

ات الرصاص �ض ض ورة زيادة ترك�ي التلوث المعدي المعوي بالرصض

ي عرسش 
ي الث�ض

مركبات الرصاص سامة ويحدث المتصاص بشكل رئيسي �ض
ت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أنه عندما تكون المواد  )93(. اعت�ب

ي مسار الجهاز الهضمي، فإن إزالة التلوث 
المحتوية عىل الرصاص مرئية �ض

ره لتقليل المتصاص، وربما شدة التسمم.  المعدي المعوي له ما ي�ب
ض أن درجة التيقن من الأدلة لأي طريقة منخفضة للغاية، يُفضل  ي ح�ي

�ض
ي 

WBI عىل الطرق الأخرى كوسيلة لتطه�ي كامل مسار الجهاز الهضمي. �ض
وطة.  ضوء الأدلة بدرجة تيقن منخفضة للغاية، تم تقديم توصية مرسش

زالة التلوث  7.1.3 القيم والمساواة والجدوى والقبول لإ
المعدي المعوي

توقع من المرىصض ومقدمي الرعاية للأطفال تقدير إمكانية تقليل  يُ
مخاطر الآثار السامة الشديدة المحتملة من خلل إزالة التلوث 

المعدي المعوي. 

ي تم تحديدها واردة من البلدان ذات الدخل 
كانت الأدلة ال�ت

ض  ض المدرب�ي اف بأن توافر المعدات والموظف�ي المرتفع، وتم الع�ت
للقيام بإجراءات أك�ش توغلً مثل تنظ�ي المريء والمعدة للأطفال 

ض نقل المريض إل  أو الجراحة سيعتمد عىل المكان. قد يتع�ي
ض  مستشفى للرعاية الثلثية. قد يكون محلول البولي إيثيل�ي

اًحا بسهولة  ي WBI، مت
جليكول المنحل بالكهرباء، المستخدم �ض

ي الأماكن ذات الموارد المنخفضة حيث إن له استخدامات 
أك�ب �ض

طبية أخرى، مثل تطه�ي الأمعاء قبل الجراحة أو تنظ�ي القولون. 
، مع ذلك، ليس عىل قائمة منظمة الصحة  هذا المستحرصض

ض  العالمية النموذجية للأدوية الأساسية )165(. يمكن تحس�ي
العدالة الصحية إذا توفرت الموارد اللزمة لتوف�ي تدخلت 

ه من  زالة التلوث المعدي المعوي لبتلع الرصاص وغ�ي مناسبة لإ
العوامل الضارة أو السامة. 

تأثر الجدوى والقبول بتوافر الموارد لهذه التدخلت والتكاليف  ت
، وخاصة الأطفال الصغار،  المرتبطة بها. قد يجد بعض المرىصض
ا  ًي ة نسب ي تحمل WBI، حيث يتضمن تناول كمية كب�ي

صعوبة �ض
ض جليكول المنحل بالكهرباء، عادًة من  من محلول البولي إيثيل�ي

ي 
ا �ض ًي ل ض خلل أنبوب أنفي معدي. تم استخدام WBI المدار م�ض
حال ابتلع أجسام غريبة من الرصاص، عىل الرغم من عدم 

تقديم تفاصيل عن النظام المستخدم )166(. لم يتم العثور 
عىل وصف لهذا الستخدام بالنسبة إل مركبات الرصاص؛ ومع 

ًعا،  ذلك، نظًرا لأنه من المحتمل أن يكون امتصاص الرصاص �ي
ا.  ل مناسًب ض ي الم�ض

فقد ل يكون العلج �ض

زالة التلوث المعدي المعوي 7.1.4 اعتبارات التنفيذ لإ

غطت مراجعة إزالة التلوث المعدي المعوي تناول أنواع وكميات 
، تختلف أك�ش الطرق  التالي مختلفة من المواد المحتوية عىل الرصاص. وب
زالة التلوث المعدي المعوي من حالة لأخرى. تتضمن العوامل  ملءمة لإ
ي العتبار حجم وطبيعة وكمية عنرص )عنارص( الرصاص 

الواجب أخذها �ض
ة الزمنية لوجود  ي تم بلعها، والف�ت

أو المواد المحتوية عىل الرصاص ال�ت
ي المعدة، أو أجزاء أخرى من السبيل المعدي المعوي، والدليل 

المادة �ض
عىل امتصاص الرصاص، والحالة الرسيرية للمريض وتوفر الموارد اللزمة 

للتدخل.

ي التعامل مع 
ي إزالة التلوث المعدي المعوي �ض

ا ما يتم النظر �ض ًب غال
ي  ي المجال الط�ب

ض �ض حالت التسمم. لذلك من المهم تدريب العامل�ي
عىل الستخدام المناسب لطرق إزالة التلوث المعدي المعوي. كما 

ي عىل تشخيص حالت التسمم  ي المجال الط�ب
ض �ض ينبغي تدريب العامل�ي

بالرصاص والتعامل معها. يتطلب التعامل مع التسمم بالرصاص 
ي الدم. تتوفر 

ات الرصاص �ض ض ية لقياس ترك�ي الوصول إل الخدمات المخت�ب
ي تتناول مجموعة منتقاة من طرق 

توجيهات منظمة الصحة العالمية ال�ت
ية لهذا الغرض )142(. التحليل وكيفية تأسيس خدمة مخت�ب

زالة الأجسام الغريبة  ي هي ممارسة قياسية لإ
إجراءات التنظ�ي الباط�ض

ر بالمريض )167(. قامت  عندما يكون هناك خطر من إلحاق الرصض
الجمعيات المهنية الوطنية والدولية بوضع إرشادات �يرية قائمة 

ي الأطفال 
جراءات �ض ة بالأدلة حول استخدام هذه الإ عىل الأدلة أو مستن�ي

ي عرسش 
ض )170(. يعت�ب تنظ�ي المريء والمعدة والث�ض )169 ,168( والبالغ�ي

ي لن تمر بسهولة ع�ب 
ة ال�ت قابلً للتطبيق بشكل خاص للأجسام الكب�ي

فتحة المعدة، وقد يؤدي استخدامه إل تفادي الجراحة. 
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ي ذلك 
ي إدارة جراحة البطن )بما �ض

ينبغي أن تكون المهارات العامة �ض
ثانوية والثلثية. تتوفر  ي الخدمات الطبية ال

تنظ�ي البطن( متاحة �ض
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال الزائدة 

الدودية )171(. 

ض جليكول  وليت من البولي إيثيل�ي ينبغي إجراء WBI فقط بمحلول إلك�ت
وليت أو اختلل توازن السوائل  لك�ت متساوي التناضح، من أجل تجنب الإ
ي الملحق 3 من بيان 

عطاء. يتوفر إجراء لعمل WBI �ض ي المريض أثناء الإ
�ض

ك للأكاديمية الأمريكية لعلم السموم الرسيرية والرابطة  الموقف المش�ت
الأوروبية لمراكز السموم وعلماء السموم الرسيرية )160(. 

ي الدم واتخاذ 
ض الرصاص �ض ينبغي مراقبة الحالة الرسيرية للمريض وترك�ي

ا لذلك )انظر الأقسام 7.2-7.3(. تدخلت إضافية وفًق

وري بالطبع التأكد من عدم  بعد إزالة التلوث المعدي المعوي، من الرصض
تعرض المريض لمزيد من الرصاص من خلل اتخاذ التداب�ي الوقائية 

المناسبة، عىل سبيل المثال إزالة الطلء المحتوي عىل الرصاص والأشياء 
ًدا عن الأنظار  ل أو ضمان إبقائها بعي ض المحتوية عىل الرصاص من الم�ض

وبعيًدا عن متناول الأطفال. 

ض للرصاص  7.2 تدخلت تغذوية لدى الأطفال والحوامل والمرضعات المعرض�ي

7.2.1 مقدمة 

ي أجريت عىل حيوانات التجارب 
تش�ي الدلئل المستمدة من الدراسات ال�ت

ي ذلك تناول المعادن والفيتامينات، 
والبرسش إل أن العوامل الغذائية، بما �ض

تغ�ي قابلية التعرض للرصاص )172 ,34 ,15(. تشمل الآليات المحتملة 
فراز من مخازن  ي الأنسجة والإ

سب �ض تعديل امتصاص الرصاص، وال�ت
ات السامة للرصاص، عىل سبيل المثال من خلل  تأث�ي الجسم وتعديل ال

التفاعل مع الرصاص المرتبط بالأنزيمات الخلوية )174 ,173 ,34(. 
تفاعلت الرصاص مع العوامل الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والزنك 

معقدة. 

يُعتقد أن الرصاص يتنافس مع الكالسيوم والحديد عىل المتصاص من 
الأمعاء، وقد ارتبط كل من الأنظمة الغذائية منخفضة الكالسيوم ونقص 

ي الدم )181–175 ,34(. يرتبط 
ات أعىل من الرصاص �ض ض ك�ي الحديد ب�ت

ي الأنسجة الرخوة 
انخفاض تناول الكالسيوم بزيادة ترسب الرصاص �ض

والعظام )173(. أثناء الحمل، يمكن إعادة تعبئة الرصاص من مخازن 
ض  العظام حيث يتم أخذ الكالسيوم لتشكيل الهيكل العظمي للجن�ي

ة من الكالسيوم أثناء  )182 ,100 ,93(. يمكن أن يؤدي تناول كميات كب�ي
الحمل إل تقليل معدل دوران الهيكل العظمي والعظام لدى الأمهات 

ي حال 
ي الدم. �ض

ض الرصاص �ض التالي قد يحمي من زيادة ترك�ي )184 ,183( وب
ض نقص الحديد  ات تآزرية أو مضافة ب�ي الحديد، قد تكون هناك تأث�ي

والتسمم بالرصاص، ل سيما فيما يتعلق بفقر الدم وضعف الوظائف 
ي الغذاء 

دراكية )186 ,185 ,174(. كما ترتبط قلة تناول الزنك �ض الإ
ي الدم لدى الأطفال الصغار؛ ومع ذلك، لم 

ات الرصاص �ض ض بارتفاع ترك�ي
يتم تحديد الآلية )34(. 

، لأنه  ي
ض د تأث�ي وقا�أ فيما يتعلق بتناول الفيتامينات، قد يكون لفيتام�ي

يزيد من امتصاص الأمعاء للكالسيوم والفوسفات وهو مهم للحفاظ 
ات مصل كافية من أجل تمعدن العظام )187(. تش�ي  ض عىل ترك�ي

ي أجريت عىل حيوانات التجارب إل أن بعض الفيتامينات 
الدراسات ال�ت

ي ضد التسمم 
ض ج، لها تأث�ي وقا�أ المضادة للأكسدة، مثل فيتام�ي

بيانات  ي الوليات المتحدة ل
بالرصاص )188(. وجدت دراسة مقطعية �ض

ض  ي الخارجي لفحص الصحة والتغذية وجود ارتباط ب�ي
من المسح الوط�ض

ي الدم وانخفاض معدل 
المستويات المرتفعة لحمض الأسكوربيك �ض
ي الدم )189(. 

انتشار مستويات الرصاص �ض

ات السامة  تأث�ي المكملت مع المعادن و/أو الفيتامينات قد تحمي من ال
ي الفئات 

للرصاص أو تخففها. قد يكون هذا هو الحال بشكل خاص �ض
ا والمثقلة بأعباء مضاعفة بسبب النقص  السكانية المحرومة اقتصاديً

ي والتعرض العالي للرصاص )173(.
الغذا�أ

تالية:  نتائج ال ي ال
نظرت المراجعة المنهجية �ض

النتائج الحرجة

ي الدم؛ 	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

ي دم الحبل الرسي؛	 
ض الرصاص �ض وترك�ي

دراكية، والسلوكية العصبية، والحركية 	  نتائج العصبية )الإ وال
ي اختبارات معيارية ومعتمدة؛ 

العصبية( عند الأطفال المقاسة �ض

ي الولدة والأطفال والمصابات بالتسمم الشديد؛	 
ووفيات حدي�ش

وأعراض التسمم بالرصاص وعلماته؛ 	 

ونتائج الحمل، وهي المواليد الأحياء، والبقاء عىل قيد الحياة ح�ت 	 
عام واحد، والوزن عند الولدة، والحالة العصبية للوليد.

النتائج المهمة

ض الأم، 	  ي ل�ب
ض الرصاص �ض ترك�ي

تعبئة الرصاص من العظام )عند النساء( 	 

الآثار الضارة للمكملت الغذائية.	 

ار السامة للرصاص. المصدر: منظمة  ي الحماية والتخفيف من الآث
التغذية الجيدة مهمة �ض

الصحة العالمية
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صابة  تناولت المراجعة المنهجية للأدلة الفئات الأك�ش عرضة للإ
ي الولدة والأطفال والمراهقون 

بالتسمم بالرصاص، وهي الأطفال حدي�ش
ي البداية أن 

ا( والحوامل والمرضعات. كان من المخطط �ض )أقل من 19 عاًم
ات من الرصاص  ض ض فيها ترك�ي تقترص الدراسات عىل من كان لدى المشارك�ي

؛ ومع ذلك، تم العثور عىل عدد  ي الدم تبلغ ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت
�ض

ي كان 
ض الدراسات ال�ت قليل جًدا من الدراسات ذات الصلة، وتقرر تضم�ي

ي الدم، عىل الرغم من أن 
ات أقل من الرصاص �ض ض ض فيها ترك�ي لدى المشارك�ي

ة.  هذا أدى إل بعض الأدلة غ�ي المبا�ش

ي عىل 
التوزيع العشوا�أ تم تحديد عدد قليل من التجارب تحت التحكم ب

مكملت الكالسيوم للأطفال والحوامل والمرضعات ومكملت الحديد 
بلغ عنها بعد تناول الكالسيوم  ي تم الإ

نتائج ال�ت والزنك للأطفال. ال
ي تم 

نتائج ال�ت ض الأم والعظام. ال ي الدم ول�ب
ات الرصاص �ض ض كانت ترك�ي

ي الدم 
ات الرصاص �ض ض بلغ عنها بعد مكملت الحديد والزنك كانت ترك�ي الإ

ي أجريت عىل الزنك 
نتائج المعرفية والسلوكية. قدمت الدراسات ال�ت وال

ي درجة التيقن عىل عدم وجود فائدة، ولم يتم تقديم أي 
أدلة معتدلة �ض

ي تضم 
ي ذلك ال�ت

ة، بما �ض توصية. تم تحديد الدراسات الفردية الصغ�ي
ض أ أو ج أو د، لكن  أقل من 100 شخص، لتوليفات الكالسيوم مع فيتام�ي

ي قدمتها لم تكن كافية لتقديم توصية. لم يتم العثور عىل أي 
الأدلة ال�ت

ض للفيتامينات أو المعادن الأخرى.  دراسات تفي بمعاي�ي التضم�ي

ات منخفضة  ض أجريت الدراسات المتاحة عىل المرىصض الذين لديهم ترك�ي
ي الدم، ولم تعالج مسألة ما إذا كانت هذه 

ا من الرصاص �ض ًي نسب
التدخلت ستكون مفيدة للمرىصض الذين يعانون من التسمم بالرصاص 

ض  ( أو شديد )ترك�ي ي الدم < 45 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض رصاص �ض )ترك�ي

.) ي الدم < 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
الرصاص �ض

اشتملت مجموعات الدراسة عىل مرىصض يُعتقد أنهم يعانون من نقص 
ي المغذيات قيد الدراسة ومرىصض تم الحكم بأنهم تلقوا تغذية كافية. 

�ض
بشكل عام، كان التيقن من الأدلة معتدلً إل منخفًضا جًدا )9(. يتم 
ي 

نتائج من GRADE وجداول أدلة القرارات �ض توف�ي جداول ملخص ال
نت )ملحق الويب(. ن�ت المواد التكميلية ع�ب الإ

ي مشاكل القيم والمساواة 
لم يتم تحديد دراسات معينة تنظر �ض

والجدوى والقبول فيما يتعلق بالمكملت الغذائية بعد تناول الرصاص، 
ض 7.2.3 و7.2.5. فيما  ي القسم�ي

ومع ذلك، تم إدراج بعض الملحظات �ض
يىلي توصيات منظمة الصحة العالمية للأطفال والحوامل والمرضعات. 

ي القسم 7.2.6. 
ترد اعتبارات تنفيذ التدخلت التغذوية �ض

7.2.2 التوصيات للأطفال بعمر ≥ 10 سنوات

ُمرجح أن يكون لديه جرعة  ه أو من ال �ت لدي ل ي س رام/دي روج ك ي ه ≤ 5 م ي دم
اص �ف رص ف ال �ي رك وام( وت ره )≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 1

وم.  ي س ال ك الت ال م ك اء م ط إع و� ب ة، ي افي السيوم غ�ي ك ك

ا لضمان أن إجمالي جرعة الكالسيوم تفي بقيمة الجرعة التغذوية الموىص بها  الكالسيوم كافًي مداد ب ملحظات: ينبغي أن يكون الإ
. ي

والمناسبة للفئة العمرية عىل المستوى الوط�ض

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية  

عرض الأسباب

ي 
التوزيع العشوا�أ تم تقديم المبادئ التوجيهية من خلل أربعة تجارب ب

تحت التحكم، اثنان منها تم التحكم فيهما بالدواء الوهمي. كانت 
ض  ي العمر، وترك�ي

ة، واختلفت مجموعات المرىصض �ض الدراسات صغ�ي
التالي لم يتم  ي الدم، وكمية الكالسيوم وجرعة الكالسيوم، وب

الرصاص �ض
ي أك�ب دراسة )400 شخص، تناول منتظم 

تجميعها )9، ملحق الويب(. �ض
ي مجموعة 

ي الدم �ض
ض الرصاص �ض متغ�ي للكالسيوم(، كان متوسط ترك�ي

التدخل أقل بمقدار 5 ميكروجرام/ديسيل�ت )95% فاصل الثقة، 6.42-؛ 
( من المجموعة الضابطة بعد 3 أشهر من  3.58- ميكروجرام/ديسيل�ت

ي المجموعة المعطاة 
المكملت مع 500 مجم كالسيوم، مع تأث�ي أقل �ض

250 مجم كالسيوم )190(. ل يزال هناك تأث�ي علجي بعد تحليل 
ي الحالة التغذوية وتناول 

ات مع التحكم �ض النحدار متعدد المتغ�ي
جمالي للمواضيع،  . أظهرت دراستان أصغر )العدد الإ ي

الكالسيوم الغذا�أ
ي الدم )192 ,191(،لكن دراسة أجريت 

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
116( انخفاًضا �ض

عىل الأطفال )ن = 88( ُحكم عليهم بتناول كمية كافية من الكالسيوم، 
والذين تم إعطاؤهم مكملت غذائية لتصل إل 1800 مجم، ولم تظهر 
ي ثلث دراسات، ولم 

أي تأث�ي علجي )193(. تم تقييم الأحداث الضائرة �ض
تتم مشاهدة أي منها )193–191(. تم تصنيف درجة التيقن من الأدلة 

ي قدمتها هذه الدراسات باعتبارها منخفضة للغاية بسبب خطر 
ال�ت

ض وعدم الدقة. التح�ي

ي 
ض الرصاص �ض لحظت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية انخفاض ترك�ي
ي بعض الدراسات ونقص الأحداث 

الدم المرتبط بإعطاء الكالسيوم �ض
ي الأطفال الذين تقل مدخولهم اليومي من 

الضائرة. كما لوحظ أنه �ض
الكالسيوم عن القيم الموىص بها، فإن زيادة تناول الكالسيوم له فوائد 

صحية أخرى، مثل الحفاظ عىل صحة العظام )194(. لهذه الأسباب، 
تم اعتبار التوصية القوية مناسبة للأطفال الذين ل يتناولون كميات 

كافية من الكالسيوم، عىل الرغم من أدلة درجة التيقن المنخفضة 
للغاية. وأكدت المجموعة أن هذا التدخل هو عنرص واحد فقط من 

دارة العامة للتعرض للرصاص، وأهمها إزالة مصادر الرصاص أو  عنارص الإ
السيطرة عليها. 

وري  ض د مهم لمتصاص الكالسيوم والتوازن. لذلك، من الرصض فيتام�ي
ض د )195(. تتوفر معلومات  أيًضا الحفاظ عىل كمية كافية من فيتام�ي

ي القسم 7.2.6.
إضافية عن التنفيذ �ض
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ي 
ه نقص �ف ُمرجح أن يكون لدي ه أو من ال �ت لدي ل ي س رام/دي روج ك ي ه ≤ 5 م ي دم

اص �ف رص ف ال �ي رك وام( وت ره )≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 2
د.  دي ح الت ال م ك اء م ط إع و� ب الحديد، ي

ملحظات:يجب أن تتما�ش الجرعة مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية )197 ,196( أو الممارسات الرسيرية القياسية.

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.  

عرض الأسباب

ي 
التوزيع العشوا�أ ة ب كانت الدلئل عىل هذا التدخل من واحدة صغ�ي

ي الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد 
تحت التحكم )عدد = 135( �ض

التوزيع  ض من أك�ب التجارب ب ( واثن�ي ض المصل، > 15 ميكروجرام/ل�ت يت�ي )ف�ي
ي ذات الشواهد عند الأطفال، ومعظمهم لم يكن لديهم نقص 

العشوا�أ
ي الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد، 

ي الحديد )9، ملحق الويب(. �ض
�ض

ي وجبة يومية 
ا من تناول 15 ملغ من عنرص الحديد �ض بعد 16 أسبوًع

ي الدم 
ض الرصاص �ض مدعمة أو وجبة غ�ي مدعمة مماثلة، كان متوسط ترك�ي

ي المجموعة المدعمة بالحديد )%95( 
2.1 ميكروجرام/ديسيل�ت أقل �ض

ي مجموعة 
فاصل الثقة غ�ي قابل للحساب(. عدد أقل بكث�ي من الأطفال �ض

، مع  ي الدم ≤ 10 ميكروجرام/ديسيل�ت
ض رصاص �ض الحديد لديهم ترك�ي

 )P<0.001( )0.51 نسبة خطر 0.52 )95% فاصل الثقة، 0.23- إل
)198(. قدمت هذه الدراسة أدلة منخفضة للغاية من درجة التيقن من 

تأث�ي العلج. 

ي معظم 
ي ذات الشواهد �ض

التوزيع العشوا�أ ض من التجارب ب ي اثنت�ي
�ض

الأطفال الذين يعانون من نقص الحديد، والذين تم إعطاؤهم 9.75 
ات  ض ي انخفاض ترك�ي

مجم أو 8 ملغ من عنرص الحديد، كان الفرق �ض
ي 

ًا للغاية )200 ,199(. كان متوسط الفرق �ض ي الدم صغ�ي
الرصاص �ض

ض  ض المعالجت�ي ض المجموعت�ي ي الدم ب�ي
ات الرصاص �ض ض ي ترك�ي

النخفاض �ض
ومجموعة الدواء الوهمي 0.14 ميكروجرام/ديسيل�ت )95% فاصل الثقة، 

ي الدراسة الأك�ب )n = 304( )199( و 0.5 ميكروجرام/
0.23–؛ 0.51( �ض

 )227 = n( ي الآخر
ديسيل�ت )95% فاصل الثقة غ�ي قابلة للحساب( �ض

لنتائج المعرفية والسلوكية أي  )200(. لم تجد الدراسات ذات الصلة ل
ض مجموعات التدخل والعلج الوهمي )202–200(. قدمت هذه  فرق ب�ي

الدراسات أدلة درجة تيقن معتدلة من عدم وجود تأث�ي العلج. 

عىل الرغم من قلة درجة التيقن عند الأطفال الذين يعانون من نقص 
الحديد، فقد قدمت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية توصية قوية، 

الية: 1( يرتبط كل من نقص الحديد والتعرض للرصاص  ت للأسباب ال
ي لدى الأطفال وقد يكون هناك أن يكون 

بفقر الدم وضعف النمو المعر�ض
ا؛ و2( توىصي المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة  ا أو تآزريً ًا مضاًف أث�ي ت

الصحة العالمية بتصحيح نقص الحديد لدى الأطفال للوقاية من فقر 
ي 

الدم )196(؛ و3( يرتبط نقص الحديد بزيادة امتصاص الرصاص �ض
ي قد تشمل 

يا، وال�ت البكت�ي صابة ب الجهاز الهضمي وقد يزيد من خطر الإ
ي 

تناول الرصاص )203 ,20(. تتوفر معلومات إضافية عن التنفيذ �ض
القسم 7.2.6.

بالنسبة إل الأطفال الذين لم يكونوا يعانون من نقص الحديد، كان 
هناك دليل معتدل درجة التيقن عىل عدم وجود تأث�ي علجي، ولم 

تقدم مجموعة وضع المبادئ التوجيهية توصية. 

7.2.3 القيم والمساواة والجدوى والقبول لمكملت الكالسيوم والحديد عند الأطفال 

ي الدم والفوائد الصحية 
ض الرصاص �ض نظر إل انخفاض ترك�ي قد يُ

الأخرى لمكملت الكالسيوم والحديد باعتبارها نتائج مرغوبة ومن 
المتوقع أن يقّدرها مقدمو الرعاية للأطفال. 

ي السكان 
تشمل اعتبارات العدالة الصحية حقيقة أن الأطفال �ض

ا يتحملون العبء الأك�ب من  ض اقتصاديً ض والمحروم�ي المحروم�ي
ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

التعرض للرصاص، ل سيما �ض
ي ذلك الكالسيوم )194( والحديد 

، بما �ض ي
)151(. النقص الغذا�أ

ي هؤلء السكان، ومعالجة هذه النواقص لها 
)197(، منترسش أيًضا �ض

فوائد مهمة بغض النظر عن إيقاف الرصاص مكشوف. لذلك من 
المتوقع أن تكون هذه التدخلت مقبولة لمقدمي الرعاية للأطفال. 
ومع ذلك، فإن توف�ي مكملت الكالسيوم أو الحديد يمكن أن يسبب 

ًرا إذا تم استخدامه كبديل لتقليل التعرض للرصاص وإزالته. رصض

ات الكالسيوم عن طريق  ض أن مستحرصض ي ح�ي
فيما يتعلق بالجدوى، �ض

ي قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية 
الفم ليست مدرجة �ض

للأدوية الأساسية للأطفال )204(، فإن مكملت الكالسيوم المناسبة 
للأطفال متوفرة بمجموعة من الأسعار )205(. يمكن أن تسبب 

ي البطن، وقد تقلل هذه 
مساك وعدم الراحة �ض مكملت الحديد الإ

ي القائمة النموذجية 
ام بالعلج. المكملت موجودة �ض ض الآثار من الل�ت

لمنظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية للأطفال لعلج فقر 
الدم الناجم عن نقص الحديد )204(. 
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7.2.4 توصيات للحوامل والمرضعات

ها، أو من المحتمل أن تحصل عىل  ي لدي
�ت وال�ت ل ي س رام/دي روج ك ي ا ≤ 5 م ه ي اص ف رص ف ال �ي رك غ ت ل ب ي ي

�ت ل ال ام ح رأة ال م ة إىل ال ب س ن ال ب  / 1
وم.  ي س ال ك الت ال م ك اء م ط إع و� ب كالسيوم، ي افية من ال كمية غ�ي ك

رشادية الوطنية للكالسيوم عند الحوامل أو إل  ملحظات: ينبغي أن تكون الجرعة كافية لرفع إجمالي مدخول الكالسيوم إل الدلئل الإ
ي أوصت بها منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة )1.2 جم( )204(. يجب إعطاء هذه الجرعة بمجرد 

قيمة المغذيات ال�ت
ة الحمل. اكتشاف الحمل، وتستمر طوال ف�ت

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن متوسطة  

عرض الأسباب

حددت المراجعة المنهجية دراسة واحدة فقط قدمت دليل درجة تيقن 
ي الدم )9، ملحق الويب(. 

ض الرصاص �ض معتدل عىل وجود تأث�ي عىل ترك�ي
ي تحت التحكم مضبوطة بالدواء 

التوزيع العشوا�أ كانت هذه تجربة ب
ي 670 امرأة حامل مع مكمل يومي من 1.2 جرام من كربونات 

الوهمي �ض
ة الحمل. كان  ( طوال ف�ت الكالسيوم )480 ملغ من الكالسيوم الأسا�ي

لدى النساء متوسط مدخول الكالسيوم اليومي قبل الدراسة 900 ملغ. 
ي الدم أقل بنسبة %11 )%95 

ض الرصاص �ض ك�ي ارتبط مكمل الكالسيوم ب�ت
من  ض ي ال�ت

فاصل الثقة، 17.8-% إل 3.7-%(، مع تأث�ي أك�ب لدى النساء اللوا�ت
بالعلج بشكل أفضل )206(. كان لدى مجتمع الدراسة متوسط هند�ي 
ض 37% فقط  ، وكان ترك�ي ي الدم > 5 ميكروجرام/ديسيل�ت

ض الرصاص �ض ك�ي ل�ت
. ومع ذلك، أظهر تحليل هذه المجموعة  ≤ 5 ميكروجرام/ديسيل�ت

ي 
انية. كان الختلف �ض ث الفرعية أيًضا انخفاًضا أك�ب )17%( من المجموعة ال

ض الرصاص  ي كان ترك�ي
ي الدم أك�ب أيًضا لدى النساء اللوا�ت

ات الرصاص �ض ض ترك�ي
ي عظم الرضفة < 5 ميكروجرام/جرام من معدن العظام، مما يش�ي إل 

�ض
أن مكملت الكالسيوم قد تقلل من حركة الرصاص من العظام. 

عند صياغة هذه التوصية، أخذ مجموعة وضع المبادئ التوجيهية 
الية. أثناء الحمل، يزداد الطلب الفسيولوجي  ت ي العتبار العوامل ال

�ض
، ويتم  ض للأم عىل الكالسيوم من أجل تكوين الهيكل العظمي للجن�ي

ي الأمهات 
تلبية بعض هذا الطلب عن طريق زيادة ارتشاف العظام. �ض

المعرضات للرصاص، تطلق هذه العملية الرصاص من مخازن العظام 
ض )100(. يرتبط التعرض  إل الدم، مما يؤدي إل تعريض الأم والجن�ي
ي ذلك زيادة خطر ارتفاع ضغط 

للرصاص بنتائج سلبية للحمل، بما �ض
ض )136 ,16( والولدة المبكرة  الدم )136 ,93 ,16(، انخفاض نمو الجن�ي

)34 ,16(. قدمت الدراسة أدلة متوسطة درجة التيقن باعتبار إعطاء 
ي 

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
جرعة منخفضة من الكالسيوم يرتبط بانخفاض �ض

الدم، ربما عن طريق الحد من تعبئة الرصاص من العظام. لم يتم 
نتائج الأخرى ذات الأولوية، مثل المواليد الأحياء. تحديد أي دليل عىل ال

ا للحماية من  ي مهًم
ي الحوامل بشكل عام، يكون تناول الكالسيوم الكا�ض

�ض
ي ذلك مقدمات الرتعاج، 

مخاطر اضطرابات ارتفاع ضغط الدم، بما �ض
ي الولدة. 

والمشاكل ذات الصلة مثل الولدة المبكرة وموت الأطفال حدي�ش
توجد أدلة مؤكدة منخفضة من مراجعة منهجية للنساء الحوامل 

بشكل عام باعتبار جرعة عالية من مكملت الكالسيوم )< 1 جرام/يوم( 
صابة بمقدمات الرتعاج والولدة المبكرة، خاصًة  قد تقلل من خطر الإ

بالنسبة إل النساء ذوات الوجبات الغذائية منخفضة الكالسيوم )207(. 
وجدت هذه المراجعة أيًضا بينة محدودة باعتبار مكملت الكالسيوم 

افق مع إنقاص مقدمات الرتعاج وارتفاع ضغط  بجرعة منخفضة قد ت�ت
ي رعاية عالية للولدان. 

الدم والقبول �ض

ي الحسبان بينة درجة التيقن 
أخذت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية �ض

ي الدم والفوائد المحتملة 
ض الرصاص �ض المعتدل لفائدة تقليل ترك�ي

الأوسع عىل نتائج الحمل لتوف�ي مكملت الكالسيوم للنساء ذوات 
ت أن التوصية القوية لها  المدخول المنخفض من الكالسيوم واعت�ب

رها. نظًرا لعدم تحديد الجرعة المثىل من الكالسيوم، فإن  ما ي�ب
رشادية المحددة  التوصية هي لجرعة كافية للوفاء بقيم المدخول الإ

ي أو المدخول الموىص به من منظمة الصحة 
عىل المستوى الوط�ض

ي تناول مكملت 
العالمية/منظمة الأغذية والزراعة )195(. ينبغي البدء �ض

ة  الكالسيوم بمجرد التعرف عىل الحمل وينبغي أن تستمر طوال ف�ت
ي القسم 7.2.6.

الحمل. تتوفر معلومات إضافية عن التنفيذ �ض

Christopher Black / بال. المصدر: منظمة الصحة العالمية ي ي ن
رعاية ما بعد الولدة �ض
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 . �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ا ≤ 5 م ه ي دم
اص �ف رص ف ال �ي رك غ ت ل ب ي ي

�ت ة ال ع رض م ل وم ل ي س ال ك الت ال م ك اء م ط ي إع
رار �ف م ت دء أو االس ح ب �ت ق يُ  / 2

اع. رض ة االإ �ت وال ف الت ط م ك م اء ال ط ر إع م ت س ب أن ي ج ي

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة إل منخفضة للغاية توصية م�ش  

عرض الأسباب

ي ذات الشواهد، 
التوزيع العشوا�أ تم تحديد واحدة فقط من التجارب ب

ات  ض ها عىل ترك�ي ي قدمت أدلة منخفضة درجة التيقن عىل تأث�ي
وال�ت

ي الدم؛ قدمت دراسة أخرى مرتبطة أدلة بدرجة تيقن 
الرصاص �ض

ض الأم  ي ل�ب
ات الرصاص �ض ض منخفضة للغاية عىل وجود تأث�ي عىل ترك�ي

ي RCT، أعطيت 617 امرأة مرضعة 1.2 جرام من 
)9، ملحق الويب(. �ض

عنرص الكالسيوم أو الدواء الوهمي لمدة 6 أشهر )208(. كان متوسط 
. أظهرت  ي الدم عند النساء 9 ميكروجرام/ديسيل�ت

ض الرصاص �ض ترك�ي
ي 

ات الرصاص �ض ض ي ترك�ي
ا �ض ًف ي تلقت المكملت انخفاًضا طفي

المجموعة ال�ت
ام أعىل من  ض ي لديهن معدل ال�ت

تأث�ي أك�ب لدى النساء اللوا�ت الدم، وكان ال
ي الرضفة )< 5 ميكروجرام/

ات أعىل من الرصاص �ض ض 50% ولديهن ترك�ي
ي الدم. 

ض الرصاص �ض جرام من معادن العظام(، حيث كان متوسط ترك�ي
كان 1.16 ميكروجرام/ديسيل�ت أقل )95% فاصل الثقة، 2.08- إل 

ي الدراسة المرتبطة 
ي مجموعة الدواء الوهمي. �ض

0.23-( مما كانت عليه �ض
ات الرصاص  ض ي ترك�ي

ض الأم، لم يكن هناك فرق كب�ي �ض ي ل�ب
بالرصاص �ض

ي 
ي تناولن الكالسيوم وتلك ال�ت

ض النساء اللوا�ت ي أوقات مختلفة ب�ي
�ض

اً؛ بينما كان معدل النخفاض أعىل بنسبة %5-10  أعطيت دواًء وهمي
ضافة إل ذلك، تش�ي  ي مجموعة الكالسيوم أثناء الرضاعة )209(. بالإ

�ض

الدلئل منخفضة درجة التيقن إل أن مكملت الكالسيوم كانت مرتبطة 
بانخفاض إطلق الرصاص من العظام لدى النساء المرضعات )208(. 
كانت الأدلة عىل فائدة مكملت الكالسيوم محدودة للغاية، عىل الرغم 
ي أعىل 

ي الماىصض
ي تعرضن �ض

اح بفائدة أك�ب لدى النساء الل�أ من وجود اق�ت
ي العظام. لم يتم تحديد أي دليل 

ة �ض للرصاص ومخازن الرصاص الكب�ي
نتائج ذات الأولوية الأخرى.  عىل ال

ات الرصاص  ض يستمر ارتشاف العظام أثناء الرضاعة، وقد ثبت ارتفاع ترك�ي
ضافة إل ذلك، يتم إفراز كمية  ة )100(. بالإ ي الدم خلل هذه الف�ت

�ض
ض الأم )101(. هناك عدم درجة تيقن  ة من الرصاص من الدم إل ل�ب صغ�ي

ي منع ارتشاف العظام أثناء الرضاعة ول 
ي �ض

بشأن دور الكالسيوم الغذا�أ
تقدم المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية 
والزراعة بشأن المتطلبات المعدنية لدى النساء المرضعات توصية 
ض الرصاص  بشأن تناول الكالسيوم )195(. ومع ذلك، فإن التفاعل ب�ي

والكالسيوم معقد، ولأنه يمكن أن يكون هناك فائدة عامة أك�ش لصحة 
وطة  المرأة، نصحت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية بتوصية مرسش

عطاء مكملت الكالسيوم للنساء المرضعات.  لإ

ي القسم 7.2.6.
تتوفر معلومات إضافية عن التنفيذ �ض

نصاف والجدوى والقبول لمكملت  7.2.5 القيم والإ
ي الحوامل والمرضعات 

الكالسيوم �ض

لم يتم العثور عىل دراسات تناولت هذه المشاكل عىل وجه 
ي النساء المعرضات للرصاص. ومع ذلك، كانت بعض 

التحديد �ض
الأدلة متاحة للنساء الحوامل بشكل عام. وجدت مراجعة 

منهجية نوعية لتوقعات النساء من الرعاية السابقة للولدة أن 
ي الأماكن ذات الموارد العالية والمتوسطة والمنخفضة 

النساء �ض
ي ذلك الممارسات الرسيرية 

يجابية، بما �ض تقدر تجربة الحمل الإ
ي 

الفعالة مثل المكملت الغذائية والمعلومات ذات الصلة �ض
ي والتغذية )210(. 

الوقت المناسب عن النظام الغذا�أ

نصاف الصحي حقيقة أن العبء الصحي  تشمل اعتبارات الإ
ا  ض اقتصاديً ي السكان المحروم�ي

الأك�ب للتعرض للرصاص يقع �ض
ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

، ل سيما �ض ض والمحروم�ي
ض من الفقر والقدر الأقل من  ي يعان�ي

ي هذه البلدان والل�ت
النساء �ض

ي المناطق الريفية يحصلن عىل تغطية أقل 
التعليم ويعشن �ض

من التدخلت الصحية ونتائج صحية متدنية بشكل أك�ب عن 
النساء الأك�ش حًظا )211(. كما أنه من الُمرجح أن يحصلن عىل 

جرعة غ�ي كافية من الكالسيوم )211(. توف�ي مكملت الكالسيوم، 
خاصة إذا كان جزء من برنامج دعم ما قبل الولدة وبعدها، يمكن 

ط عدم استخدام التدخلت  نصاف الصحي، برسش أن يحسن الإ
بيئية لمخاطر الرصاص.  كبديل للمعالجة ال

ي 
ات الكالسيوم مدرجة �ض فيما يتعلق بالجدوى، فإن مستحرصض
قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية 

)165( وعىل 64% من قوائم الأدوية الأساسية الوطنية )212(. 
ة وقد تكون غ�ي  بينما تميل أقراص الكالسيوم إل أن تكون كب�ي
ي ذات 

التوزيع العشوا�أ ي التجارب ب
مستساغة لبعض النساء، �ض

مون  ض الشواهد المذكورة أعله، كان أك�ش من 80% من الأشخاص يل�ت
بتناول المكملت )208 ,205(. 

7.2.6 اعتبارات تطبيق مكملت الكالسيوم والحديد

يجب تدريب موفري الرعاية الصحية، وعىل وجه الخصوص أطباء الأ�ة 
وممرضات الصحة المجتمعية وأطباء الأطفال والتوليد والقابلت، عىل 

تحديد عوامل الخطر المتعلقة بالتعرض للرصاص ومنع وتشخيص 
التسمم بالرصاص ومعالجته. تتطلب التعامل مع التسمم بالرصاص 

ي الدم. تتوفر 
ات الرصاص �ض ض ية لقياس ترك�ي الوصول إل الخدمات المخت�ب

ي تتناول انتقاء مجموعة من طرق 
توجيهات منظمة الصحة العالمية ال�ت

ية لهذا الغرض )142(.  التحليل وكيفية تأسيس خدمة مخت�ب

ي 
ي كل الحالت، يجب تقديم استشارات التغذية لتشجيع التنوع الغذا�أ

�ض
ض امتصاص الكالسيوم والحديد.  ض الأطعمة المختلفة لتحس�ي والمزج ب�ي
ن ذلك بتقديم المشورة بشأن مصادر التعرض للرصاص  ينبغي أن يق�ت

وطرق تقليل التعرض. بالنسبة إل الحوامل، يمكن تقديم هذه 
ة ما قبل الولدة )213(.  ي ف�ت

المعلومات أثناء زيارات العناية الروتينية �ض

، إذا كان  التالي قد يتنافس الكالسيوم والحديد أثناء عملية المتصاص، وب
ي أوقات مختلفة 

ا، يجب تناولهما �ض ض مطلوبً ض الغذائي�ي إعطاء كل المكمل�ي
من اليوم )187(.
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Blink Media - Amanda Mustard / ي قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. المصدر: منظمة الصحة العالمية
الرصاص وهي مدرجة �ض عوامل الستخلب هي ترياق للتسمم ب
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الكالسيوم

يمكن تقييم جرعة الكالسيوم عن طريق التعرف عىل السجل التغذوي 
ي )195(. نظًرا 

ومقارنة الجرعة بالقيم الموىص بها عىل المستوى الوط�ض
لأن الجرعة المثىل للتخفيف من تأث�ي التعرض للرصاص غ�ي معروفة، 

قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية الرجوع إل قيم المدخول 
اليومي الموىص بها. من المعروف أن متطلبات الكالسيوم قد تختلف 

رشادات الوطنية  باختلف الثقافات الغذائية؛ لذلك، ينبغي استخدام الإ
ا )195(. عند تحديد جرعة للمرأة الحامل أو  عندما يكون ذلك ممكًن

المرضعة، ينبغي عىل مقدمي الرعاية الصحية مراعاة تناول المرأة 
للكالسيوم من مصادر أخرى، مثل الأدوية )مثل مضادات الحموضة( 

.)211(

ض أن الأدلة تدعم استخدام مكملت الكالسيوم، يمكن أيًضا  ي ح�ي
�ض

ض تناول الكالسيوم عن طريق زيادة كمية الأطعمة الغنية  تحس�ي
، أو استخدام الأطعمة المدعمة أو  ي

ي النظام الغذا�أ
الكالسيوم �ض ب

المكملت التقليدية مثل الأسماك المجففة. نظًرا لأنه قد يتم تصنيع 
مكملت الكالسيوم من مصادر طبيعية مثل عظام الحيوانات، فقد 

اء المنتجات  تكون ملوثة بالرصاص، وينبغي توخي الحذر عند �ش
 .)214, 215(

وري  ض د مهم لمتصاص الكالسيوم والتوازن. لذلك، من الرصض فيتام�ي
ي حال الحوامل، ل توىصي 

ض د. �ض أيًضا الحفاظ عىل كمية كافية من فيتام�ي
 ، ي

ض د بشكل روتي�ض منظمة الصحة العالمية بتناول مكملت فيتام�ي
ض د  وينبغي إخطار النساء بأن ضوء الشمس هو أهم مصدر لفيتام�ي

ض  ض د، يمكن إعطاء مكملت فيتام�ي ي نقص فيتام�ي
ي حال الشتباه �ض

)216(. �ض
ي تبلغ 200 وحدة دولية 

ا وال�ت ًي د بكمية المغذيات الموىص بها حال
ا )216(.  )5 ميكروجرام( يومًي

بالنسبة إل الأطفال، من المستحسن إعادة تقييم جرعة الكالسيوم 
ض الدم  التغذوية بعد 3 أشهر. إذا ظلت الجرعة غ�ي كافية وبقى ترك�ي

ة  ي إعطاء المكملت الغذائية لف�ت
ي الرصاص مرتفًعا، يجب التفك�ي �ض

�ض
أطول. إذا لزم الأمر، ينبغي إجراء مزيد من البحث عن مصدر التعرض 

للرصاص.

ة الحمل مع مراعاة  ي الحوامل، ينبغي إعطاء الكالسيوم طوال ف�ت
�ض

تمديد المكملت إل الرضاعة. 

حديد

ض مصل  يمكن التأكد من حدوث نقص الحديد من خلل تقدير ترك�ي
 C ض المتفاعل وت�ي ض ووجود علمة عىل حدوث التهاب )مثل ال�ب يت�ي الف�ي
ي حال عدم التمكن من 

ي ألفا-1( )217(. �ض
ض السكري الحم�ض وت�ي أو ال�ب

ي الدم، يعد تقييم فقر الدم علمة غ�ي محددة عىل 
قياس الحديد �ض

نقص الحديد. يجب مراعاة أن فقر الدم قد يكون أيًضا من مظاهر 
التسمم بالرصاص.

غ�ي معروف عىل وجه التحديد الجرعة المثالية ومدة إعطاء مكملت 
ات التعرض للرصاص؛ لذا، يُرجى  الحديد بغرض التخفيف من تأث�ي

ي توضح كيفية 
الرجوع إل المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ال�ت

ي توىصي بحد أد�ض لمدة العلج 
معالجة نقص الحديد )197 ,196(، وال�ت

قدرها 3 أشهر، ويجب بعدها إعادة تقييم حالة الحديد من أجل اتخاذ 
ي المناطق الموبوءة 

ي العلج من عدمه )197(. �ض
قرار بشأن الستمرار �ض

بالملريا، قد تكون مكملت الحديد ضارة للأطفال الذين ل يحصلون 
بشكل منتظم عىل خدمات مراقبة الملريا وعلجها )196(. ومع ذلك، قد 
ات السمية العصبية  لتأث�ي ا أك�ش عرضة ل يكون الأطفال المصابون بالملري

للرصاص عندما يتعرضون لمستويات عالية )111(. ينبغي أخذ هذين 
ي العتبار عند اتخاذ قرار بشأن مكملت الحديد. 

العتبارين �ض

ي 
ض امتصاص الحديد من النظام الغذا�أ ض ج إل تحس�ي سيؤدي إدراج فيتام�ي

ومن مكملت الحديد )195(.

ض للرصاص  7.3 علج الستخلب لدى الأفراد المعرض�ي

7.3.1 مقدمة

ي ترتبط بالرصاص 
ات الصيدلنية ال�ت عوامل الستخلب هي المستحرصض

ائية والكيميائية وتسهل إفرازها  ي ض رة الأخرى بالوسائل الف�ي ض والعنارص ال�ض
فراز  من الجسم )218(. الهدف من علج الستخلب هو تسهيل الإ
ات  تأث�ي ، وربما حل ال التالي تقليل عبء الجسم الرئيسي الكلوي، وب
نتائج الرسيرية عن طريق تقليل توافر الرصاص  ض ال السامة وتحس�ي
ي مواقع عملها. تمت مراجعة أربعة عوامل استخلب: 

لللتصاق �ض
، وإيديتات كالسيوم الصوديوم، وسكسيمر  ض دايمركابرول، وبنسيلم�ي
نتائج  ي ال

)13–10(. عند تقييم فعالية علج الستخلب، تم النظر �ض
الية:  ت الهامة والمهمة ال

النتائج الحرجة 

ي الدم؛ 	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

دراكية والسلوكية والحركية العصبية( للتسمم 	  ات العصبية )الإ تأث�ي وال
ي اختبارات معيارية ومعتمدة؛ 

بالرصاص المقاسة �ض

ومعدل الوفيات؛ 	 

ي 	 
وأعراض وعلمات التسمم بالرصاص، مثل المغص البط�ض

واعتلل الدماغ؛

تأثر بالتعرض للرصاص، 	  ي قد ت
نتائج الصحية طويلة المدى ال�ت وال

ات القلب والأوعية الدموية والكىل.  مثل تأث�ي

النتائج المهمة

إفراز البول للرصاص،	 

وتعبئة الرصاص من العظام،	 

والأحداث الضائرة المرتبطة بعلج الستخلب.	 

ي ضوء أهمية منع الآثار الضارة للرصاص عىل الأطفال دون تسمم 
�ض

ي أجريت عىل الأطفال الذين 
واضح بالرصاص، تم تحليل الدراسات ال�ت

ي الدم > 45 ميكروجرام/ديسيل�ت بشكل 
ات الرصاص �ض ض لديهم ترك�ي

بيانات.  ي توفرت عنها ال
لنتائج ال�ت منفصل ل

وجدت مراجعة الأدلة عدًدا قليلً جًدا من الدراسات العشوائية أو غ�ي 
ي تم العثور 

بيانات ال�ت ي ذات الشواهد، ومعظم ال
التوزيع العشوا�أ ب

. لم تشمل  عليها كانت من سلسلة حالت بأثر رجعي أو مستقبىلي
زالة من التعرض للرصاص،  تأث�ي المربك للإ ي ال

ة التحكم �ض الدراسات الأخ�ي
ض آثار  دارة. هذا جعل من الصعب التفريق ب�ي وهو جانب أسا�ي من الإ

نتائج المدروسة. لذلك كان  إزالة معدن ثقيل وإزالة من التعرض عىل ال
نتائج منخفًضا جًدا.  درجة التيقن من الأدلة بالنسبة إل معظم ال

كانت التجربة الوحيدة المعماة والعشوائية والمضبوطة بالدواء الوهمي 
ي 

ض للرصاص )TLC(، وال�ت للستخلب هي علج تجربة الأطفال المعرض�ي
ي الدم > 45 ميكروجرام/ديسيل�ت 

ات الرصاص �ض ض ك�ي أجريت مع أطفال ب�ت
تمت معالجتها باستخدام مادة سكسيمر. 
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ي 
نتائج الخاصة بالستخلب �ض يتم توف�ي ملخص GRADE لجداول ال

ي 
ض غ�ي الحوامل وجداول الأدلة إل القرار �ض ض والبالغ�ي الأطفال والمراهق�ي

نت )ملحق الويب(.  ن�ت المواد التكميلية ع�ب الإ

المبادئ التوجيهية الذي تم تحديده لعلج الستخلب أثناء الحمل 
ي القسم 7.3.7. 

موصوف �ض

7.3.2 نظرة عامة عىل التوصيات الخاصة بعلج الستخلب 

ات حد  ض ك�ي ا ل�ت ض التوصيات الخاصة بعلج الستخلب وفًق يتم تمي�ي
ي الدم والعمر والجنس وشدة التسمم بالرصاص. تم 

الرصاص �ض
ي القسم 7.3.7. ل يُوصف عادًة علج 

وصف التعامل للحوامل �ض
ي الدم لديهم > 45 

ات الرصاص �ض ض الستخلب للأفراد الذين تكون ترك�ي
ي التوصيات أدناه. مزيد 

، وقد تمت مناقشة ذلك �ض ميكروجرام/ديسيل�ت
ي ذلك معاي�ي دخول 

من المعلومات حول استخدام استخلب، بما �ض
ي القسم 7.3.9. 

المستشفى واختيار عوامل الستخلب، موجودة �ض

ي الدم 
ي القسم 4.3، يتم توزيع الرصاص الممتص �ض

كما هو موضح �ض
ي حالت التسمم المزمن، يكون مخزون 

والأنسجة الرخوة والعظام. �ض
ا، وقد يظل الرصاص موجوًدا لسنوات عديدة.  ي العظام مهًم

الرصاص �ض
ة بواسطة  ي العظام يمكن تحريكه مبا�ش

فقط بعض الرصاص الموجود �ض
ض  ي ترك�ي

عوامل استخلب. بعد علج الستخلب، يمكن رؤية زيادة ارتداد �ض
ي الأنسجة الرخوة 

ي الدم حيث يتم تحرير الرصاص المخزن �ض
الرصاص �ض

ي الدم إل التوازن. لذلك من المهم إعادة 
والعظام وإعادة التوازن �ض

عادة الموازنة لتحديد  ة لإ ي الدم بعد السماح بف�ت
ض الرصاص �ض فحص ترك�ي

وري إجراء المزيد من استخلب.  ما إذا كان من الرصض

تالية: تنطبق المبادئ ال

ي كل حالت التعرض للرصاص، ينبغي اتخاذ إجراء لتحديد 	 
كما �ف

جراء  مصدر الرصاص وإيقاف التعرض المستمر، حيث إن هذا الإ
ض  ي الدم وتحس�ي

ض الرصاص �ض ي حد ذاته إل تقليل ترك�ي
سيؤدي �ض

المظاهر الرسيرية للتسمم. 

أثناء تطبيق هذه التوصيات عىل المرىصض الأفراد، يجب ترك مساحة 	 
أك�ب للحكم الرسيري وفق التعرض المحتمل لخطر تسمم الرصاص، 

ض  أو الظروف، أو طبيعة وإزمان التعرض، أو المظاهر الطبية، أو ترك�ي
ات، وموقع العلج. قد يكون  ض ك�ي ي الدم أو اتجاهات ال�ت

الرصاص �ض
ي حال عدم الدقة المتوقع حدوثها عند 

ا أيًضا �ض بعض التسامح مطلوبً
ي الدم.

ات الرصاص �ض ض قياس ترك�ي

ي 	 
إذا أمكن، ينبغي إجراء استخلب من قبل، أو بالتشاور مع، أخصا�أ

ي 
ة �ض ض ذوي الخ�ب ض الطبي�ي ه من الممارس�ي علم السموم الرسيري أو غ�ي

التعامل مع التسمم بالرصاص.

ي الدم بعد 2 إل 4 أسابيع من 	 
ض الرصاص �ض ينبغي إعادة فحص ترك�ي

ي الدم. 
ات أعىل من الرصاص �ض ض ك�ي ة أقرص ل�ت نهاية استخلب، مع ف�ت

ا لتحديد ما إذا كان هناك تعرض مستمر للرصاص و/ وريً يعد هذا رصض
ي الدم. تعتمد 

ض الرصاص �ض ي تقليل ترك�ي
أو ما إذا كان الستخلب فعاًل �ض

ي هذه 
ي الدم، كما هو محدد �ض

ض الرصاص �ض المعالجة اللحقة عىل ترك�ي
المبادئ التوجيهية.

7.3.3 التوصيات للأطفال بعمر ≥ 10 سنوات

ق  ري ن ط الب ع خ ت الج االس ع و� ب ، ي �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ه ≤ 45 م ي دم
اص �ف رص ف ال �ي رك وام( وت ره )≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 1

ن. ق ح ال م أو ب ف ال

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.   

ة  أن دق ش ك ب ود ش ال وج ي ح
، �ف �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ن 40 إىل 44 م ه م ي دم

اص �ف رص ف ال �ي رك وام( وت ره )≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 2
ىل  دل ع ة ت وظ ح ل ة م ي ب ر ط اه ظ رض أو م ع ت اف ال ق ي راءات الإ اذ إج خ ن ات م م رغ ىل ال دم ع ي ال

اص �ف رص ف ال �ي رك ي ت
م �ف اع دائ ف اس وارت ي ق ال

م. ف ق ال ري ن ط الب ع خ ت الج االس ي ع
�ي �ف ك ف ت ب ال ج اص، ي رص ال م ب م س ت ال

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية توصية م�ش  

ن  ري ع �ي ور ال ده ت ات ال الم ة ع ب راق ب م ج ، ي �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ه ≤ 70 م ي دم
اص �ف رص ف ال �ي رك وام وت ره ≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 3

دم. ي ال
ف �ف �ي ك �ت اع ال ف رار ارت م ت ع اس الب م خ ت الج االس د ع ع اء وب ن ة، أث دوري ة ال ي ب ص ع ات ال م ي ي ق ت ا ال ه ي ا ف م رب، ب ق

بيان الممارسات الجيدة.  
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ة  ل اج ورة ع ص ى ب ف ش ت س م ه ال ال إدخ و� ب اص، ي رص ن ال م ع اج ن اغ ال دم الل ال ت ن اع ي م
ا�ف ع وام( ي ره )≥ 10 أع م ل ع ف ة إىل ط ب س ن ال ب  / 4

ن. ق ح ق ال ري ن ط الب ع خ ت االس ه ب الج وع

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.   

عرض الأسباب

تم اشتقاق المبادئ التوجيهية عىل هذه التوصيات من مجموعة من 
ي تناولت عىل وجه التحديد تأث�ي استخلب 

الدراسات من تجربة TLC ال�ت
ي الدم > 45 ميكروجرام/

ات الرصاص �ض ض عىل الأطفال الذين لديهم ترك�ي
ة  ة شبه عشوائية، وسلسلة حالت صغ�ي ، ودراسات صغ�ي ديسيل�ت

ات أعىل  ض ودراسات ذات ضوابط تاريخية يشمل الأطفال الذين لديهم ترك�ي
ي )13–10، ملحق الويب(. 

من الرصاص �ض

كانت تجربة TLC عبارة عن دراسة عشوائية، مزدوجة التعمية، خاضعة 
للتحكم الوهمي عن سكسيمر شملت 780 طفًل أعمارهم ≥ 3 سنوات. 

تمت إزالة كل من مجموعات العلج والعلج الوهمي من التعرض 
ة المدى  نتائج قص�ي ي ال

للرصاص. حققت مجموعة من الدراسات �ض
وطويلة المدى )224–219(. قدمت التجربة أدلة مؤكدة معتدلة عن 

ي الأشهر الستة الأول 
ي الدم �ض

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
ي البداية �ض

انخفاض أ�ع �ض
ي لم تستمر ح�ت 12 شهًرا. كانت هناك أدلة منخفضة إل متوسطة 

ال�ت
نتائج حرجة أو مهمة أخرى، مثل  درجة التيقن عىل عدم وجود فائدة ل

. لوحظ ارتباط ذو دللة  ي العضىلي ي والسلوكي والعص�ب
التطور المعر�ض

ي الدم وزيادة الدرجات المعرفية 
ض الرصاص �ض ض انخفاض ترك�ي إحصائية ب�ي

ي مجموعة الدواء الوهمي، حيث كانت هناك زيادة بمقدار أربع 
فقط �ض

ي الدم 
ض الرصاص �ض ي ترك�ي

نقاط لكل 10 ميكروجرام/ديسيل�ت هبوط �ض
ي عمر 

ي النمو �ض
)223(. ارتبط الستخلب مع سكسيمر بانخفاض طفيف �ض

ت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية  7 سنوات )224(. بشكل عام، اعت�ب
ات الرصاص  ض أن توازن المخاطر والفوائد عند الأطفال الذين لديهم ترك�ي
ي الدم > 45 ميكروجرام/ديسيل�ت يفضل عدم إعطاء علج الستخلب، 

�ض
زالة من التعرض للرصاص تعت�ب كافية.  حيث إن الإ

لم يتم العثور عىل دراسات مكافئة لستخدام عوامل استخلب 
ي الدم 

ات الرصاص �ض ض ي علج الأطفال الذين يعانون من ترك�ي
أخرى �ض

ت مجموعة وضع المبادئ  . ومع ذلك، اعت�ب > 45 ميكروجرام/ديسيل�ت
التوجيهية أنه من غ�ي المحتمل أن تقدم العوامل الأخرى نتائج مختلفة 

من حيث الفوائد، وقد تكون عوامل الستخلب ذات ملمح الأحداث 
ي القسم 8.4(. 

ًرا )انظر المربع 1 �ف ة أك�ش رصض الضائرة الكب�ي

ي الدم ≤ 45 ميكروجرام/ديسيل�ت 
الرصاص �ف

ي الدم ≤ 45 
ض رصاص �ض بالنسبة إل الأطفال الذين لديهم ترك�ي

، لم تكن هناك دراسات مكافئة لتجربة TLC لعوامل  ميكروجرام/ديسيل�ت
نتائج  استخلب فردية أو توليفات عامل استخلب، وكانت الأدلة عىل كل ال
ي عدم وجود 

ذات درجة تيقن منخفض جًدا )13–10، ملحق الويب(. يع�ض
نتائج كانت مشوشة بسبب  ي معظم الدراسات أن ال

مجموعة تحكم �ض
ي 

بلغ عن انخفاضات �يعة �ض زالة من التعرض للرصاص. تم الإ تأث�ي الإ
اوح من 39% إل 79% من قيمة خط  ي الدم لقيم ت�ت

ات الرصاص �ض ض ترك�ي
ي أبلغت 

ي الدراسات القليلة ال�ت
الأساس وزيادة إفراز البول للرصاص. �ض

ي حالت 
عن أعراض وعلمات التسمم بالرصاص، لوحظ حل أو تحسن. �ض

السمية العصبية الشديدة، تُرك بعض الأطفال يعانون من عقابيل مثل 
التخلف العقىلي والضطرابات التشنجية، عىل الرغم من وجود عدد أقل 

ض المجموعة الضابطة الذين لم يتم تخلبهم )227–225(.  من ب�ي

ي العديد من 
عىل الرغم من التوافر المحدود للعوامل الستخلب �ض

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، قررت مجموعة وضع المبادئ 
ي الأطفال الذين 

التوجيهية أن التوصية القوية للمعالجة بالستخلب �ض

ي الدم ≤ 45 ميكروجرام/ديسيل�ت لها ما 
ات الرصاص �ض ض يعانون من ترك�ي

ا أم ل. ملمح التسمم بالرصاص.  ا �يريً رها، سواء كان الطفل مصابً ي�ب
ويرجع ذلك إل أن الأطفال معرضون بشكل خاص للسمية العصبية 
للرصاص، مع احتمال وجود إعاقة عصبية وإدراكية وسلوكية طويلة 

الأمد )انظر القسم 4.4(. يمكن أن يؤدي التخلص الفعال من الرصاص 
زالة من التعرض للرصاص.  من الجسم إل إضفاء فائدة إضافية عىل الإ

ي الدم 40 إىل 44 ميكروجرام/ديسيل�ت
الرصاص �ف

وطة للستخلب  قدمت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية توصية مرسش
ي الدم 

ات الرصاص �ض ض ي الأطفال الذين يعانون من ترك�ي
عن طريق الفم �ض

الحدودية ولكن مرتفعة باستمرار. وقد عكس هذا القلق بشأن دقة 
ي تعتمد عىل الطريقة المستخدمة، 

ي الدم، وال�ت
قياس نسبة الرصاص �ض

والمعدات وما إذا كان المخت�ب يتمتع برقابة كافية عىل الجودة. من 
ي البلدان منخفضة ومتوسطة 

اًرا �ض ب المرجح بشكل خاص أن يكون هذا اعت
ي الغالب ضعيفة الموارد، ولكنها قد 

الدخل حيث تكون المعامل �ض
ي الوليات المتحدة، 

ي البيئات عالية الموارد. �ض
تكون أيًضا مشكلة �ض

ات  ض ي قياس ترك�ي
مثل المتطلبات الفيدرالية للأداء التحليىلي المقبول �ض

، عىل الرغم من أن  ي الدم هي دقة ± 4 ميكروجرام/ديسيل�ت
الرصاص �ض

ضافة إل ذلك، يوفر  ات لديها دقة أفضل )228(. بالإ العديد من المخت�ب
اً فقط لخطر السمية، وهناك بعض  ي ي الدم دليلً جزئ

ض الرصاص �ض ترك�ي
ح  ، يُق�ت التالي ات معينة. وب ض ك�ي ي الآثار الصحية للرصاص ب�ت

الختلف �ض
ي الدم 40 إل 44 

ض رصاص �ض الستخلب للأطفال الذين لديهم ترك�ي
ي الدم مرتفعة باستمرار بعد 

ات الرصاص �ض ض ، وترك�ي ميكروجرام/ديسيل�ت
ي 

زالة من التعرض، وأعراض وعلمات التسمم بالرصاص أو الشك �ض الإ
ي الدم. ينبغي اتخاذ قرار الستخلص كل حالة عىل 

دقة قياس الرصاص �ض
ي السموم الرسيري 

حدة، بشكل مثالي من خلل المناقشات مع أخصا�أ
ي التعامل مع التسمم 

ة �ض ض ذوي الخ�ب ض الطبي�ي ه من الممارس�ي أو غ�ي
ح استخدام عامل استخلب عن طريق الفم، لأنه أقل  بالرصاص. يُق�ت
توغلً من العلج بالحقن ومن غ�ي المرجح أن يحتاج الطفل إل دخول 

المستشفى. 

ي الدم ≤ 70 ميكروجرام/ديسيل�ت 
الرصاص �ف

ي الدم 
ات عالية جًدا من الرصاص �ض ض الأطفال الصغار الذين لديهم ترك�ي

صابة  ض للإ ( هم أك�ش عرضة من البالغ�ي )≤ 70 ميكروجرام/ديسيل�ت
ي ذلك اعتلل الدماغ بالرصاص، ويمكن أن 

ي شديد، بما �ض بتسمم عص�ب
يتعرضوا للتدهور برسعة، خاصة إذا كان هناك تعرض مستمر للرصاص 

)115(. يعت�ب من الممارسات الرسيرية الجيدة مراقبة هؤلء الأطفال 
ي المنتظم، لكتشاف أي  ي ذلك من خلل التقييم العص�ب

عن كثب، بما �ض
علمات تدهور. اعتماًدا عىل الظروف، يمكن القيام بذلك كمريض داخىلي 

ي القسم 7.3.9. 
أو خارجي، كما تمت مناقشته �ض

يمكن أن تكون أي علمة عىل اعتلل الدماغ الرصاىصي عند الأطفال مهددة 
ار عصبية دائمة مثل التخلف العقىلي واضطراب  للحياة وترتبط بأرصض

النوبات )115(. لهذا السبب، عىل الرغم من أن الأدلة كانت منخفضة 
ي درجة التيقن، نصحت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية 

للغاية �ض
بتوصية قوية للستشفاء وعلج الستخلب بالحقن )انظر القسم 7.3.9 

بشأن اختيار عوامل الستخالب(.
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ض غ�ي الحوامل )11 إل 18 سنة(   7.3.4 توصيات للمراهق�ي
ي الدم من 45 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت

ات الرصاص �ض ض ك�ي ض )≤ 19 سنة( ب�ت والبالغ�ي

رام/ روج ك ي ن 45 إىل 70 م ا م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت ل، وك م ح ن ال ي س

رأة �ف ل، أو ام ام �ي ح ة غ ق راه اة م ت ة إىل ف ب س ن ال ب  / 1
م.  ف ق ال ري ن ط الب ع خ ت الج االس ي ع

�ي �ف ك ف ت ب ال ج اص، ي رص ال م ب م س ت ل ة ل ي ب راض ط ا أع ه ي ل ر ع ه ظ ن لم ت ك �ت ول ل ي س دي

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية توصية م�ش  

عرض الأسباب

ض  كان المبادئ التوجيهية عىل استخدام استخلب لدى المراهق�ي
ض إل حد كب�ي من سلسلة الحالت غ�ي الخاضعة للرقابة  والبالغ�ي

ض التعرض  )13–10، ملحق الويب(. تضمنت معظم حالت البالغ�ي
صابة  ا أقل عرضة للإ ي لدى الرجال. تكون الفئات العمرية الأك�ب سًن

المه�ض
ة من الأطفال، وعادة ما يتم إعطاء استخلب  بسمية عصبية خط�ي

ي الدم. 
ات عالية من الرصاص �ض ض ك�ي ل�ت

ت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أنه يمكن إجراء حالة خاصة  اعت�ب
ض  نجاب مع ترك�ي ي سن الإ

لعلج الستخلب لدى الفتيات والنساء �ض
، ح�ت لو لم  ي نطاق 45 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت

ي الدم �ض
الرصاص �ض

تكن هناك سمات �يرية للتسمم بالرصاص. الأساس المنطقي هو أن 
تعزيز القضاء عىل الرصاص يمكن أن يقلل من كمية الرصاص المتاحة 

ي العظام، والنسبة إل الأفراد الذين يعانون من التعرض 
سب �ض لل�ت

كة  المزمن، فقد يطلقون أيًضا بعض الرصاص من العظام إل ال�ب
اً للمستقبل  ي اً وقائ الستخلبية للتخلص منه. يمكن أن يكون هذا تدب�ي

ي 
عندما تصبح الفتاة أو المرأة حاملً، عندما يتم إطلق الرصاص �ض

ض وإعادة تعريض  الدم من مخازن العظام، مما يؤدي إل تعريض الجن�ي
الأم. نظًرا لأن المريض الذي يتمتع بصحة �يرية ل يحتاج إل 

دخول المستشفى، يفضل استخدام عامل استخلب عن طريق الفم 
قرار بأنه  ي القسم 7.3.9(. كما تم الإ

)انظر اختيار عوامل الستخالب �ف
ي الحصول عىل علج الستخلب 

ض �ض ليس كل الفتيات أو النساء يرغ�ب
إذا لم تظهر عليهن أعراض التسمم بالرصاص. ولذلك كانت التوصية 

ض الطبيب  وطة. ينبغي تحديد استخدام استخلب بعد مناقشة ب�ي مرسش
ار المحتملة.  والمريض حول الفوائد والأرصض

للستخلب أثناء الحمل، انظر القسم 7.3.7.

ن 45 إىل 70  ا م م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت ل وك م ح ن ال ي س

د �ف ع م ت رأة ل ا أو ام اًم ره ≤ 11 ع م ر ع ض ذك ري ة إىل م ب س ن ال ب  / 2
ب  ج الب. ي خ ت الج االس وء إىل ع ج ل ال اص، ال يُو� ب رص ال م ب م س ت ل ة ل ي ب راض ط ا أع م ه ي ل ر ع ه ظ م ت ن ل ك �ت ول ل ي س رام/دي روج ك ي م

ض  ري م ن أن ال ض وم ف خ ن دم ي ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ن أن ت د م أك ت ل ع ل ي اب ف إىل 4 أس �ي وع ب ن أس ة م �ت د ف ع ض ب ري م ة ال ال م ح ي ي ق ادة ت إع

دة. ي ة ج ح ص ع ب ت م ت ا زال ي م

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. توصية م�ش  

NOOR / Sebastian Liste / اة. المصدر: منظمة الصحة العالمية ي مراحل حرجة من الحي
ي التعلم �ض

يمكن أن يسبب التعرض للرصاص صعوبات �ض
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رت  ه ، وظ �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ن 45 إىل 70 م ا م م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت ة ك غ ال رأة ب ل أو ام ام �ي ح ة غ ق راه م ة ل ب س ن ال ب  / 3

داع  ص ىلي وال ص ف م م ال اك واالأل س م ن واالإ ط ب ل آالم ال ث اص )م رص ال م ب م س ت ل ة إىل متوسطة ل ة معتدل ري راض �ي ا أع م ه ي ل ع
الب.  خ ت الج االس ع ول(، يُو� ب م خ وال

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. توصية م�ش  

عرض الأسباب

كان المبادئ التوجيهية عىل هذه المجموعة من المرىصض من سلسلة 
ة، عادة من دون مجموعة تحكم. كان لدى المرىصض مجموعة  حالت صغ�ي

نتائج  ض النطاقات وال ي الدم، ول يمكن تمي�ي
ات الرصاص �ض ض من ترك�ي

المحددة )13–10، ملحق الويب(. كانت هناك حالت قليلة جًدا لدى 
اً. ارتبط علج  ي ض مهن لبالغ�ي ، وكان معظم حالت التعرض ل ض المراهق�ي

ي الدم 
ات الرصاص �ض ض ي ترك�ي

الستخلب مع انخفاض متغ�ي ولكن �يع �ض
ي إفراز 

اوح من 9% إل 95% من قيمة ما قبل المعالجة وزيادة �ض إل قيم ت�ت
ض الأفراد  ة ب�ي البول للرصاص. لحظت بعض الدراسات اختلفات كب�ي

ي إفراز المسالك البولية أثناء استخلب. تحسنت معظم 
وداخل الأفراد �ض

ا، عىل  ي غضون 1.5 إل 14 يوًم
أعراض وعلمات التسمم بالرصاص �ض

ا  الرغم من أن بعض السمات العصبية، مثل الضعف، استغرقت وقًت
أطول. لم يتم العثور عىل دليل عىل تأث�ي علج الستخلب عىل الآثار 
صابة بأمراض  طويلة المدى للتعرض للرصاص، مثل زيادة مخاطر الإ

القلب والأوعية الدموية وأمراض الكىل. 

بالنسبة إل المرىصض الذين ليس لديهم أعراض أو علمات تسمم 
ض فوائد ومضار علج الستخلب مع إزالة  بالرصاص، فإن التوازن ب�ي

ت مجموعة وضع المبادئ  التعرض للرصاص وحده غ�ي واضح. اعت�ب
زالة من التعرض بدلً من علج  ض عىل الإ ك�ي التوجيهية أنه ينبغي ال�ت
ي الدم 

ض الرصاص �ض الستخلب. ومع ذلك، ينبغي إعادة تقييم ترك�ي
لتأكد من انتهاء  والحالة الرسيرية للمريض بعد 2 إل 4 أسابيع ل
وطة، لأن بعض الأطباء والمرىصض قد  التعرض. قدموا توصية مرسش

يفضلون إعطاء علج الستخلب. 

عندما يكون لدى المرىصض مظاهر �يرية خفيفة إل متوسطة للتسمم 
زالة من التعرض لم  بالرصاص، فإن فوائد علج الستخلب مقارنة بالإ

ي 
تكن واضحة أيًضا. نظًرا لأن علج الستخلب يرتبط بالتحسن الرسيع �ض

وطة  الأعراض، فقد يفضل بعض المرىصض العلج. تم تقديم توصية مرسش
ي النهاية عىل الحالة 

لعلج الستخلب، حيث يعتمد قرار الستخلب �ض
ي القسم 

المحددة. تتوفر معلومات عن اختيار عوامل الستخلب �ض
.7.3.9

للستخلب أثناء الحمل، انظر القسم 7.3.7.

ض غ�ي الحوامل )11 إل 18 سنة(   7.3.5 توصيات للمراهق�ي
ي الدم من < 70 إل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت

ات الرصاص �ض ض ك�ي ض )≤ 19 سنة( ب�ت والبالغ�ي

ري  �ي ور ال ده ت ات ال الم ة ع ب راق ب م ج ، ي �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ه < 70 إىل 100 م دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت غ ك ال ق أو ب راه م  / 1

ه. دم ن ع الب م خ ت الج االس اء ع ط ن إع ر ع ظ ن ض ال غ رب، ب ن ق ه ع ت ال ح ل

بيان الممارسات الجيدة  

عرض الأسباب

ورة الأعراض  ي الدم < 70 إل 100 ميكروجرام/ديسيل�ت أن تتدهور فجأة، دون أن تظهر بالرصض
ات الرصاص �ض ض يمكن لبعض المرىصض الذين لديهم ترك�ي

ي الدم لهؤلء المرىصض عن كثب عىل أساس 
ات الرصاص �ض ض البادرية والعلمات. يعت�ب من الممارسات الرسيرية الجيدة مراقبة الحالة الرسيرية وترك�ي

ي المستشفى أو العيادة الخارجية )انظر القسم 7.3.9(. ينبغي إعادة تقييم المرىصض الذين يعانون من تدهور، أو الذين ل يوجد لديهم 
المرىصض �ض

ي الدم عىل الرغم من استبعادهم من التعرض، لعلج الستخلب إذا لم يتم إعطاؤهم. 
ض الرصاص �ض ي ترك�ي

انخفاض بطيء �ض

ن لم  ك ، ول �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ا < 70 إىل 100 م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت ة، ك غ ال رأة ب ل، أو ام ام �ي ح ة غ ق راه ة إىل م ب س ن ال ب  / 2

الب.  خ ت الج االس ع التسمم، يُو� ب ة ب صاب ية ملحوظة لالإ ها أي أعراض عصب ي تظهر عل

وطة، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية. توصية م�ش  
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ع مظاهر  �ت م ل ي س رام/دي روج ك ي ا < 70 إىل 100 م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ان ت ة، ك غ ال رأة ب ل، أو ام ام �ي ح ة غ ق راه ة إىل م ب س ن ال ب  / 3

ة( أو  وب ب ي غ ات وال ج ن ش ت الت وال ض ع ل ة ل ق س ن م �ي ال ة غ رك ح اس وال ع ن ال وال ع ف ة االن ل �ع ث الرصاص )م لتسمم ب ية ملحوظة ل عصب
ن.  ق ح ق ال ري ن ط الب ع خ ت االس ل ب اج ع الج ال ع ال ناجم عن الرصاص، يُو� ب اعتالل الدماغ ال

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.  

عرض الأسباب

كان المبادئ التوجيهية عىل هذه المجموعة من المرىصض من سلسلة 
التالي كانت درجة  ة، عادًة من دون مجموعات تحكم، وب حالت صغ�ي
التيقن منخفضة للغاية )13–10، ملحق الويب(. كان لدى المرىصض 

ي الدم، أعلها كانت 710 ميكروجرام/
ات الرصاص �ض ض مجموعة من ترك�ي

نتائج المحددة.  ض النطاقات وال ض ب�ي ، ولم يكن من الممكن التمي�ي ديسيل�ت
ي 

كما هو موصوف أعله، ارتبط علج الستخلب مع انخفاض �يع �ض
ي أعراض وعلمات 

ي الدم، وزيادة إفراز البول وتحسن �ض
ض الرصاص �ض ترك�ي

التسمم بالرصاص. يعت�ب اعتلل الدماغ بالرصاص أمًرا غ�ي معتاد عند 
، وتم تحديد ثلث حالت فقط، تحسنت كلها بعد استخلب.  ض البالغ�ي

ال توجد سمات عصبية مهمة 

ا أو الذين  بالنسبة إل المرىصض الذين يتمتعون بصحة جيدة �يريً
يظهرون فقط سمات خفيفة إل متوسطة من التسمم بالرصاص ولكن 

ات الرصاص  ض ليس لديهم سمات عصبية مهمة عىل الرغم من ترك�ي
ي الدم، فقد أدركت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أنه لن 

العالية �ض
يقوم كل الأطباء بإعطاء استخلب. اعتماًدا عىل ظروف التعرض وشدة 

التسمم، ينتظر بعض الأطباء لمعرفة ما إذا كان التخلص من التعرض 
وطة  وحده قد أدى إل التحسن. لهذا السبب، تم تقديم توصية مرسش

لعلج الستخلب. 

سمات عصبية مهمة 

ة للتسمم  بالنسبة إل المرىصض الذين يظهرون سمات عصبية كب�ي
بالرصاص، وخاصة اعتلل الدماغ، تش�ي أدلة منخفضة للغاية إل أن 

استخلب يمكن أن تحسن البقاء عىل قيد الحياة. عىل الرغم من التوافر 
ي العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة 

المحدود للعوامل الستخلب �ض
الدخل، قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن التوصية القوية 

رها، لأن اعتلل الدماغ الرئيسي هو حالة  للمعالجة بالستخلب لها ما ي�ب
تهدد الحياة. 

للستخلب أثناء الحمل، انظر القسم 7.3.7. تتوفر معلومات عن 
ي القسم 7.3.9.

اختيار عوامل الستخلب �ض

ض غ�ي الحوامل ض والبالغ�ي نصاف والجدوى والقبول للستخلب عند الأطفال والمراهق�ي 7.3.6 القيم والإ

ض بالتسمم  ض المصاب�ي �ب أن مقدمي الرعاية للأطفال والمراهق�ي واعُت
ض للرصاص سيقدرون حل الآثار  ض المعرض�ي بالرصاص والبالغ�ي

ض البقاء عىل قيد الحياة. تش�ي الدلئل المستمدة  السامة وتحس�ي
ي بلد مرتفع الدخل إل أن الآباء سيكونون 

من النمذجة القتصادية �ض
مستعدين لدفع ثمن استخلب لتقليل عبء الرصاص عىل جسم 

الطفل؛ ومع ذلك، فإن إمكانية تطبيق النمذجة عىل أماكن أخرى غ�ي 
معروفة )229(. 

تشمل اعتبارات المساواة الصحية النتشار الأك�ب للتعرض للرصاص 
ي الأماكن 

ض )151( و�ض ا والمهمش�ي ض اقتصاديً ض السكان المحروم�ي ب�ي
ي التعرض للرصاص، عىل سبيل 

ي يكون فيها التحكم التنظيمي �ض
ال�ت

ا. يمكن أن يؤدي ضعف النمو  ًف المثال من المصادر البيئية، ضعي
ي إل تكاليف شخصية ومجتمعية عالية من حيث  ي العص�ب

المعر�ض
ائب وزيادة مخاطر السلوك  خسارة الأرباح وفقدان عائدات الرصض

ض  ا ب�ي ًت اب اًطا ث ب ض أن هناك ارت ي ح�ي
المعادي للمجتمع )230 ,121(. �ض

علج الستخلب والتخلص المعزز للرصاص، فإن الأدلة غ�ي متوفرة 
للوقاية من الآثار المعرفية والسلوكية طويلة المدى للرصاص؛ 
تأث�ي عىل العدالة الصحية غ�ي واضح. قد يتسبب  لذلك، فإن ال
ر إذا تم إعطاء  ي رصض

توف�ي علج الستخلب لهذه المجموعات �ض
العلج كبديل لتداب�ي إيقاف التعرض للرصاص، مثل تحديد مصدر 

التعرض وإزالته.

ي قوائم نموذج منظمة 
العوامل الأربعة الستخلب موجودة �ض

الصحة العالمية للأدوية الأساسية )204 ,169(؛ ومع ذلك، 
ي 

ي البلدان يختلف. أظهر تحليل �ض
فإن توافر عوامل الستخلب �ض

ـ 137 قائمة وطنية للأدوية الأساسية المقدمة إل  عام 2019 ل
ي 70 )%51(، 

ض تم إدراجه �ض منظمة الصحة العالمية أن البنسيلم�ي
ي 

ي 59 )43%(، إيديتات كالسيوم الصوديوم �ض
دايمركابرول �ض

ي 8 فقط )6%(. تم إدراج عوامل الستخلب 
41 )30%( وسكسيمر �ض

ي أربعة بلدان فقط )212(. هذه النتيجة لها تأث�ي عىل 
الأربعة �ض

جدوى التوصيات. 

ي قد تؤثر عىل قبول علج الستخلب مدة 
تشمل العوامل ال�ت

العلج وما إذا كان يتم إعطاؤه عىل أساس العيادة الداخلية أو 
ات عىل التكلفة والراحة.  الخارجية، حيث إن هذه العوامل لها تأث�ي
ي حال التسمم الخفيف إل المتوسط، عندما ل يكون الدخول إل 

�ض
ورة لأسباب �يرية، قد يفضل مقدمو  ا بالرصض المستشفى مطلوبً
الرعاية للأطفال والمرىصض العلج عن طريق الفم عىل الحقن لأنه 
ل. قد يكون من الصعب ضمان  ض ي الم�ض

ا ويمكن إعطاؤه �ض أقل إيلًم
ام بالعلج لدورات طويلة من استخلب، خاصًة إذا تطلب الأمر  ض الل�ت

ات إقامة متكررة أو زيارات للمرافق الطبية.  ف�ت
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7.3.7 توصيات لستخلب أثناء الحمل

من المعروف أن التعرض للرصاص أثناء الحمل له آثار سلبية عىل 
صابة بارتفاع ضغط  . وتشمل هذه زيادة خطر الإ ض كل من الأم والجن�ي

ض وانخفاض الوزن عند  الدم وربما تسمم الحمل وانخفاض نمو الجن�ي
. تكون المخاطر أك�ب مع  ي

جهاض التلقا�أ الولدة والولدة المبكرة والإ
ة الحمل،  ي الدم )136 ,34 ,16(. خلل ف�ت

ات الرصاص �ض ض ارتفاع ترك�ي
 ، ض يتم تعبئة الكالسيوم من العظام لتكوين الهيكل العظمي للجن�ي

التالي إعادة تعريض الأم  مما يؤدي أيًضا إل إطلق الرصاص المخزن، وب
ض )100(.  وكشف الجن�ي

المبادئ التوجيهية الوحيد الذي تم تحديده كان من تقارير الحالة، 
ي مراجعة �دية )14، ملحق الويب(. لم يتم توثيق 

ي تم تجميعها �ض
وال�ت

نتائج الرئيسية المبلغ عنها هي  بعض الحالت بشكل جيد، وكانت ال
ي دم الأم والوليد. لم يكن من الممكن استخلص 

ات الرصاص �ض ض ترك�ي
ات  تأث�ي استنتاجات حول تأث�ي استخلب عىل نتائج أخرى مثل عكس ال

. بالنسبة إل الحوامل، كان درجة التيقن من الأدلة  ض ي الجن�ي
السامة �ض

منخفضة للغاية. 

ض الحوامل المصابات باعتلل  ض ب�ي ي التوصيات الواردة أدناه، يتم التمي�ي
�ض

ي توجد لهن أسباب قوية لستخلب بغض النظر 
، واللوا�ت دماغي رئيسي

ض من اعتلل الدماغ، حيث  ي ل يعان�ي
ة الثلثة أشهر، والنساء اللوا�ت عن ف�ت

ة من الحمل عىل قرارات العلج. يتم توف�ي  ة الثلثة أشهر الأخ�ي تؤثر ف�ت
ي القسم 7.3.9.

اعتبارات اختيار عامل استخلب �ض

ي الدم، من المهم 
ض الرصاص �ض ي كل الحالت، بغض النظر عن ترك�ي

�ف
ي الدم. 

ض الرصاص �ض تحديد مصدر )مصادر( التعرض وإزالته ومراقبة ترك�ي
بيئية، فإن المصادر المهمة لتعرض  ضافة إل المصادر المهنية وال بالإ
ها  ض أو غ�ي بة أو الط�ي بيكا )أي ابتلع ال�ت بعض الحوامل للرصاص هي ال

من المواد المحتوية عىل الرصاص( واستخدام الأدوية والمقويات 
التقليدية )136(. بعد العلج، ينبغي إعادة الأم إل بيئة أزيلت منها 

مصادر التعرض للرصاص. 

، يجب الستعانة بالستخلب عن طريق ممار�ي الطب  ي الوضع المثالي
�ض

ي التعامل مع التسمم بالرصاص، وإدارة الحمل ذي 
ة �ض من ذوي الخ�ب

المخاطر العالية أو طلب مشورتهم. 

ي دم الأم يمكن أن يختلف أثناء الحمل، مع 
ض الرصاص �ض لحظ أن ترك�ي

ثانية من الحمل،  ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت
انخفاض بسبب تخفيف الدم �ض

ثالثة وبعد الولدة )93(.  ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت
وزيادة �ض

ل،  م ح ن ال ا م ه ر ب م ي ت
�ت ر ال ه ة أش الث ث ة ال �ت ن ف ر ع ظ ن ض ال غ ناجم عن الرصاص، وب ي من اعتالل الدماغ ال

ل تعا�ف ام رأة ح ة إىل ام ب س ن ال ب  / 1
ة  اح ت م ات ال ان ي ب ل وال م ح ة ال ل رح ىل م ل ع ض ف م ب ال ال خ ل ال ام ع د ال دي ح د ت م ت ع ة. ي رص رب ف ي أق

الب �ف خ ت الج االس وء إىل ع ج ل ال و� ب ي
ل. م ح اء ال ن ه أث دام خ ت ة اس الم دى س ن م ع

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.  

عرض الأسباب

ي الحوامل كان 
المبادئ التوجيهية الوحيد عىل استخدام الستخلب �ض

ة  ي الأشهر الثلثة الأخ�ي
من تقارير الحالة، ومعظمها يتعلق بالنساء �ض

ي النساء غ�ي المصابات 
ض فقط )�ض من الحمل؛ تم العثور عىل حالت�ي

ة الثلثة أشهر الأول من الحمل  باعتلل الدماغ( من استخلب خلل ف�ت
)14، ملحق الويب(. الدليل الوحيد عىل استخدام علج الستخلب عند 
الحوامل المصابات باعتلل الدماغ بالرصاص كان من تقرير حالة واحد 

ثالثة تتعرض بشكل مزمن للرصاص )231(.  ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت
لمرأة �ض

يعت�ب اعتلل الدماغ بالرصاص حالة مهددة للحياة، وقد يكون بقاء كل 
ي خطر. هناك أدلة منخفضة للغاية من درجة التيقن 

ض �ض من الأم والجن�ي
ي المرىصض الآخرين الذين يعانون من اعتلل دماغي الرصاص باعتبار علج 

�ض
ض البقاء عىل قيد الحياة. قررت مجموعة وضع  الستخلب يرتبط بتحس�ي

ار المحتملة يفضل  ض الفوائد والأرصض المبادئ التوجيهية أن التوازن ب�ي
إعطاء علج الستخلب، ونصحوا بتوصية قوية. 

ة  يعتمد القرار بشأن العامل الذي يجب استخدامه عىل الظروف )مثل ف�ت
الثلثة أشهر من الحمل، وتوافر عامل الستخلب(، والآثار الضارة لعامل 
ة الثلثة أشهر الأول،  ي ف�ت

ض �ض ر الجن�ي ي ذلك مخاطر ترصض
الستخلب، بما �ض

والمكان )مثل توافر مرافق العلج ( والحكم الرسيري )مثل أي عامل 
ة الثلثة  ي ف�ت

(. �ض )عوامل( استخلب يمكن إعطاؤها بأمان وفعالية أك�ب
أشهر الأول من الحمل، ينبغي إعطاء الأسبقية لما تفضله المريضة إذا 

كان بإمكانها التعب�ي عنها. 
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ن  اص أو م رص ال م ب م س ت ل ة ل ري �ي ر ال اه ظ م ع ال ، م �ت ل ي س رام/دي روج ك ي ا ≤ 45 م ه دي دم ل ي ال
اص �ف رص ف ال �ي رك ل ت ام رأة ح ة إىل ام ب س ن ال ب  / 2

ناجم عن الرصاص:  اعتالل الدماغ ال ة ب صاب ن دون الإ ك ا، ل ه دون

ي 
دة �ف ؤك م �ي ال ور غ ب االأم ب س ة ب ي وص م ت دي ق ن ت ة م ي ه ي وج ت ادئ ال ب م داد ال ة إع وع م ج ن م ك م ت م ت ر االأوىل: ل ه ة أش الث ث ة ال �ت ي ف

)1( �ف
ع:  اف ن م ر وال اط خ م ف ال �ي وازن ب ت ال

ال توجد توصيات.  

الب.  خ ت الج االس دام ع خ ت اس و�ي ب ل: ي م ح ن ال ة م ث ال ث ة أو ال ي ان ث ر ال ه ة أش الث ث ي ال
�ت �ت ي ف

)2( �ف

توصية قوية، أدلة ذات درجة تيقن منخفضة للغاية.   

عرض الأسباب

الدليل الوحيد الذي تم تحديده كان من تقارير الحالة عن علج 
ثالثة من الحمل  ة الثلثة أشهر ال ي ف�ت

18 امرأة، كان معظمهن �ض
)14، ملحق الويب(. لم يتم توثيق بعض الحالت بشكل جيد، وكانت 

ي الدم لدى الأمهات 
ات الرصاص �ض ض نتائج الرئيسية المبلغ عنها هي ترك�ي ال

ات  تأث�ي والمواليد؛ لم يتم تحديد أي دليل عىل نتائج أخرى مثل عكس ال
بيانات الوحيدة المتعلقة باستخدام  . كانت ال ض السامة عىل الجن�ي

ض تتضمنان  ة الثلثة أشهر الأول مأخوذة من حالت�ي الستخلب خلل ف�ت
ي مجموعة وضع المبادئ التوجيهية 

ض لعضو �ض انتا معروفت�ي سكسيمر ك
)14، ملحق الويب(. 

ة الثالثة أشهر االأوىل  ف�ت

ض من اعتلل دماغي رئيسي مهدد  ي ل يعان�ي
بالنسبة إل الحوامل اللوا�ت

ار وفوائد استخلب، ل يمكن  بيانات لتقييم أرصض ي غياب ال
للحياة و�ض

لمجموعة وضع المبادئ التوجيهية تقديم توصية محددة وخلصت 
ي كل حالة عىل حدة. ينبغي اتخاذ قرار بشأن 

إل أنه ينبغي النظر �ض
ي ينبغي أخذها 

استخلب بالتشاور مع المرأة الحامل. تشمل العوامل ال�ت
ي العتبار شدة التسمم وتوافر عوامل استخلب معينة، حيث تتفاوت 

�ض
دارة الغذاء والدواء الأمريكية  ا لإ . وفًق ض مخاطر الآثار الضارة عىل الجن�ي
ة الثلثة أشهر الأول  ي ف�ت

ا للستخدام �ض )232(، فإن العامل الأك�ش أمانً
من الحمل هو إيديتات كالسيوم الصوديوم )الفئة ب: الدراسات عىل 

، ول توجد  ض ض خطورة عىل الجن�ي حيوانات التجارب تفعل ذلك ل تب�ي
ي 

ض �ض دراسات كافية عىل الحوامل(. ينبغي تجنب استخدام البنسيلم�ي
ة الثلثة أشهر الأول.  ف�ت

تا الثالثة أشهر الثانية والثالثة ف�ت

ثالثة من  ثانية وال ي الثلثة أشهر ال
�ت ي ف�ت

بالنسبة إل حالت الحمل �ض
الحمل، تقدم تقارير الحالة دليًل منخفًضا جًدا عىل درجة التيقن 

ي دم الأم ول 
ض الرصاص �ض ي ترك�ي

باعتبار استخلب مرتبطة بانخفاض �ض
بيانات حول ما  ض )14، ملحق الويب(. تفتقر ال يبدو أنها تؤذي الجن�ي
نتائج الجنينية أو الوليدية. عىل الرغم  إذا كان الستخلب يحسن ال

ي العديد من 
من عدم وجود أدلة ومحدودية توافر عوامل الستخلب �ض

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، قررت مجموعة وضع المبادئ 
التوجيهية تقديم توصية قوية بشأن استخلب. ويرجع ذلك إل أن 

ات السامة للرصاص وهناك خطر  لتأث�ي ض معرض بشكل خاص ل الجن�ي

معروف من حدوث نتائج سلبية للحمل مرتبطة بالتسمم بالرصاص. 
ي دم الأم المرتبط بعلج 

ض الرصاص �ض ي ترك�ي
�ب أن النخفاض الرسيع �ض واعُت

الستخلب من المرجح أن يفيد كل من الأم والطفل. 

ي ينبغي عندها إعطاء 
ي الدم ال�ت

ض الرصاص �ض ل يمكن اشتقاق حد ترك�ي
استخلب من الأدلة المتاحة. قررت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية 

ي 
( �ض استخدام نفس الحد الخاصة بالأطفال )45 ميكروجرام/ديسيل�ت

ي الدم بانتظام 
ض الرصاص �ض . ينبغي مراقبة ترك�ي ض ضوء ضعف الجن�ي

ي الدم 
ض الرصاص �ض وإعطاء المزيد من استخلب إذا تجاوز ترك�ي

. 45 ميكروجرام/ديسيل�ت

Aphaluck Bhatiasevi / كا. المصدر: منظمة الصحة العالمية ي جاماي
رعاية ما قبل الولدة �ض
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نصاف والجدوى والقبول للستخلب  7.3.8 القيم والإ
عند الحوامل

نتائج المقصودة من علج الستخلب عند المرأة الحامل هي  ال
ي حال اعتلل الدماغ بالرصاص، وبشكل أعم، 

، �ض ض بقاء الأم والجن�ي
ض السمات الرسيرية للتسمم بالرصاص وتقليل تعرض  تحس�ي

ض للرصاص. تنجم معظم حالت التسمم بالرصاص  الجن�ي
أثناء الحمل عن التعرض غ�ي المقصود، مثل استخدام الأدوية 
 . ي

بيكا أو التلوث البي�أ ي تحتوي عىل الرصاص أو ال
التقليدية ال�ت

نتائج المرجوة  ت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن ال اعت�ب
سيتم تقييمها من جانب معظم النساء. 

تتضمن اعتبارات العدالة الصحية حقيقة أن الفئات السكانية 
ي من التعرض الأك�ب 

ا تعا�ض الأقل حًظا والمحرومة اقتصاديً
ي البلدان ذات الدخل المنخفض 

للرصاص )149(، وبخاصة �ض
ض من الفقر والقدر  ي يعان�ي

ي هذه البلدان والل�ت
والمتوسط. النساء �ض

ي المناطق الريفية قد يحصلن عىل 
الأقل من التعليم ويعشن �ض

تغطية أقل للتدخل الصحي ونتائج صحية متدنية بشكل أك�ب 
ي الأعراض 

عن النساء الأك�ش حًظا )211(. تساهم التحسينات �ض
والعلمات والبقاء عىل قيد الحياة من التسمم الحاد بالرصاص 
ي الأدلة 

ي تحقيق العدالة الصحية. ومع ذلك، فإن هناك نقص �ض
�ض

ض نتائج الحمل والوقاية من الآثار المعرفية والسلوكية  عىل تحس�ي
نتاجية  ا عىل الإ ًب ي يمكن أن تؤثر سل

للتعرض للرصاص ال�ت
ي وقت لحق من الحياة. 

القتصادية للفرد والوضع الجتماعي �ض
نتائج  يمكن أن يؤدي توف�ي علج الستخلب إل زيادة سوء ال

الصحية إذا تم إعطاؤه كبديل لتداب�ي إنهاء التعرض للرصاص.

ي 
ي القسم 7.3.6، فإن توافر عوامل الستخلب �ض

كما هو موضح �ض
ض هو  البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محدود، والبنسيلم�ي
ة  ي ف�ت

ا )212(. هذا العامل ممنوع من الستخدام �ض الأك�ش شيوًع
 . ض تأث�ي المشّوه للجن�ي الثلثة أشهر الأول من الحمل بسبب ال

توافر عوامل الستخلب له تأث�ي عىل جدوى التوصيات. 

ي قد تؤثر عىل قبول علج الستخلب توافر 
تشمل العوامل ال�ت

ض  عامل استخلب مناسب، عىل سبيل المثال بديل للبنسيلم�ي
ة الثلثة أشهر الأول، ومدة العلج، وما إذا كان يتم  ي ف�ت

للمرأة �ض
ي العيادة الخارجية، حيث تؤثر هذه 

إعطاؤه لمريض مقيم أو �ض
العوامل عىل التكلفة والراحة. 

7.3.9 اعتبارات تنفيذية لعلج الستخلب

يجب تدريب موفري الرعاية الصحية، وعىل وجه الخصوص أطباء الأ�ة 
وممرضات الصحة المجتمعية وأطباء الأطفال والتوليد والقابلت، عىل 

تحديد عوامل الخطر المتعلقة بالتعرض للرصاص ومنع وتشخيص 
التسمم بالرصاص ومعالجته. تتطلب التعامل مع التسمم بالرصاص 

ي الدم. 
ات الرصاص �ض ض ية لقياس ترك�ي الوصول إل الخدمات المخت�ب

تتوفر المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن اختيار الطرق 
ية لهذا  ي الدم وإنشاء خدمة مخت�ب

ات الرصاص �ض ض التحليلية لقياس ترك�ي
ض الرصاص  ي القسم 5، فإن ترك�ي

ا لما تم مناقشته �ض الغرض )142(. وفًق
ي 

ي الدم الوريدي هو العلمة الحيوية النهائية للتعرض والمخاطر ال�ت
�ض

 . ي
دارة بشكل روتي�ض تستند إليها قرارات الإ

ي التعامل مع 
تعت�ب إزالة أو إيقاف التعرض خطوة أول أساسية �ض

التسمم بالرصاص. 

موقع العالج

ي 
ض أو �ض يمكن التعامل مع مرىصض التسمم بالرصاص كمرىصض مقيم�ي

تالية: ي المواقف ال
العيادة الخارجية. يُنصح بالدخول إل مركز علج �ض

ظهر عىل المريض أعراض عصبية ملحوظة للتسمم، مثل �عة 	 
النفعال أو النعاس أو الحركة غ�ي المنسقة للعضلت أو التشنجات 

أو الغيبوبة أو اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص.

ي هذه الحالة.	 
ا �ض يكون علج الستخلب عن طريق الحقن مطلوبً

يكون المريض أك�ش عرضة للمخاطر بصفة خاصة بسبب الظروف 	 
امن مثل الملريا. ض المحيطة بوجود مرض م�ت

من غ�ي الممكن بأي شكل من الأشكال إبعاد المريض عن التعرض 	 
ة، مع  للرصاص، عىل سبيل المثال إذا كانت البيئة ملوثة بدرجة كب�ي

عدم توفر أماكن سكنية بديلة.

ومن ناحية أخرى، يصُعب مراقبة المريض ورصد مدى فعالية تداب�ي 	 
التصدي للتعرض، عىلي سبيل المثال بسبب المشاكل اللوجيستية. 

ام بالعلج.	  ض هناك شكوك حول قدرة المريض عىل الل�ت

اختيار العوامل الخالبة 

ض عن طريق الفم وإيديتات كالسيوم  يتم إعطاء سكسيمر والبنسيلم�ي
ي المركابرول عن طريق الحقن. يتم إعطاء إيديتات 

الصوديوم وثنا�أ
ي حالت 

ا مع السكسيمر أو دايمركابرول �ض انً كالسيوم الصوديوم أحي
ي القائمة 

التسمم الحاد. كل عوامل الستخلب الأربعة مدرجة �ض
التكميلية لقائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية 

)165(، مما يش�ي إل أن مرافق التشخيص أو المراقبة المتخصصة 
ي 

ورية. ثنا�أ والرعاية الطبية المتخصصة و/أو التدريب المتخصص رصض
ي 

المركابرول، إيديتات كالسيوم الصوديوم وسكسيمر مدرجة أيًضا �ض
قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية للأطفال 

ي قوائم النموذج إل أن العوامل الأربعة قد تم 
ض �ض )204(. يش�ي التضم�ي

تقييمها من حيث صلتها بالصحة العامة وسلمتها وفعاليتها وفعالية 
ي 

دراج، فإن توافر عوامل الستخلب �ض التكلفة المقارنة. عىل الرغم من الإ
العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محدود )212(.
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المر�ف غ�ي الحوامل

كانت الأدلة عىل عوامل استخلب فردية وتوليفات عوامل استخلب 
ي درجة التيقن، ولم تكن هناك دراسات جيدة النوعية 

منخفضة للغاية �ض
تمت فيها مقارنة عوامل الستخلب أو توليفات عوامل الستخلب. 

ضافة إل ذلك، كانت هناك بيانات محدودة للغاية حول استخدام  بالإ
ي المرىصض الذين يعانون من التسمم الحاد. كانت معظم 

ض �ض البنسيلم�ي
بيانات المنشورة للمرىصض الذين يعانون من تسمم خفيف إل متوسط.  ال

بالنسبة إل المرىصض الذين يعانون من تسمم شديد بالرصاص، وعىل 
وجه الخصوص اعتلل الدماغ الناجم عن الرصاص، أشار دليل ذو درجة 

تيقن منخفضة للغاية أن الستخلب عن طريق سكسيمر أو إيديتات 
الكالسيوم والصوديوم أو دايمركابرول، سواء تم استخدام كل عامل 

ًة بعدم  بمفرده أو بشكل مجمع، يمكن أن يحّسن من فرص النجاح مقارن
ي بعض الأماكن لعلج 

اللجوء إل الستخلب. لقد كانت ممارسة معتادة �ض
كابرول قبل إعطاء  ي م�ي

اعتلل الدماغ بسبب الرصاص باستخدام ثنا�أ
اح أن هذا الأخ�ي يرفع من  إيديتات كالسيوم الصوديوم، لأنه تم اق�ت

ي الدماغ )218(. لم تجد مراجعات الأدلة المنهجية 
توزيع الرصاص �ض

أدلة كافية لتحديد ما إذا كانت هذه المجموعة أك�ش فعالية من الأنظمة 
البديلة، وتعت�ب الأدلة عىل تأث�ي التوزيع ضعيفة )104(. لذلك قررت 

مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن استخدام إيديتات كالسيوم 
كابرول أو سكسيمر  ي م�ي

اك مع ثنا�أ الصوديوم بمفردها أو بالش�ت
مقبول للمرىصض الذين يعانون من اعتلل الدماغ بالرصاص. وصفت 

ي 
كابرول وحده �ض ي م�ي

تقارير الحالة من الخمسينيات استخدام ثنا�أ
حالت التسمم الحاد. ومع ذلك، يعت�ب هذا الستخدام أقل مثالية من 

استخدام العوامل الأخرى. 

ي مرىصض اعتلل 
ا �ض عطاء بالحقن لعلج الستخلب أك�ش أمانً يعت�ب الإ

ي غ�ي محمي. ومع ذلك، يمكن إعطاء 
الدماغ الذين لديهم مجرى هوا�أ

المريض الذي يتمتع بحماية كافية لمجرى الهواء، عامل استخلب 
ط عدم وجود قلق بشأن ضعف امتصاص الجهاز  عن طريق الفم، برسش

ة  الهضمي. تش�ي بعض الأدلة المحدودة من سلسلة الحالت الكب�ي
ي بيئة منخفضة الموارد إل أنه يمكن استخدام مادة سكسيمر بأمان 

�ض
ي ذلك 

ض بالتسمم الشديد بالرصاص، بما �ض بمفردها مع الأطفال المصاب�ي
المصابون باعتلل الدماغ )4(. 

أدركت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية أن توافر وتكاليف عوامل 
الستخلب تختلف باختلف البلد وأن هذا يؤثر عىل اختيار العامل 

ي تؤثر 
. تشمل العوامل الأخرى ال�ت ض الستخلب لعلج المرىصض الفردي�ي

عىل اختيار العامل الستخلب ما إذا كان العلج بالحقن بدلً من العلج 
ي العيادة الخارجية بدلً 

عن طريق الفم هو الأفضل وتفضيل العلج �ض
 . من العلج الداخىلي

عىل أساس الأدلة والعتبارات العملية المتاحة، وإن كانت محدودة 
تالية  احات ال للغاية، قدمت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية الق�ت

لستخدام عوامل الستخلب. 

ض	  للتسمم الخفيف إل المتوسط: السكسيمر أو البنسيلم�ي

النسبة إل التسمم الشديد: إيديتات الكالسيوم والصوديوم 	  وب
ي حال إمكانية إعطاء الدواء عن طريق الفم 

بمفردها أو مع سكسيمر )�ض
بشكل آمن( أو مع دايمركابرول. 

ام  ض عندما يتم تقديم العلج إل العيادة الخارجية وهناك قلق بشأن الل�ت
ي العلج الخاضع للمراقبة بشكل مبا�ش )4(.

بالعلج، يمكن النظر �ض

المر�ف الحوامل

ة الثلثة أشهر الأول من الحمل، يجب موازنة احتمالية  ي ف�ت
ي الحوامل �ض

�ض
ر المحتمل الناجم عن  ض بسبب الرصاص مع الرصض ر للجن�ي حدوث رصض

بيانات المتعلقة بسلمة استخلب أثناء الحمل  العامل الستخلب. ال
ات  ، الذي له مؤ�ش ض البنسيلم�ي بيانات ب محدودة للغاية. تتعلق معظم ال
التالي فهو يستخدم عىل نطاق واسع أك�ش من العوامل الأخرى.  أخرى وب

قدمت مراجعة الأدلة الخاصة بالستخلب أثناء الحمل العديد من 
ض للحالت  التقارير عن التشوهات الخلقية المرتبطة بعلج البنسيلم�ي

المزمنة، عىل الرغم من عدم وجود حالت تسمم بالرصاص )14(. 
ي الوليات المتحدة مخاطر تعرض 

تصّنف إدارة الأغذية والعقاق�ي �ض
: إيديتات الصوديوم والكالسيوم ضمن الفئة "ب"  ر كما يىلي الأجنة للرصض

 ، ض )ل تُظهر الدراسات عىل حيوانات التجارب وجود أي خطر عىل الجن�ي
ول توجد دراسات كافية عىل النساء الحوامل(؛ سكسيمر ودايمركابرول 
يانات التجارب عىل الحيوانات إل وجود خطر  ضمن الفئة "ج" )تش�ي ب

ض ضمن الفئة "د" )وجود خطر معروف  (؛ بينما يقع بنسيلم�ي ض عىل الجن�ي
عىل الأجنة( )232(. 

ض من ضمن  ثالثة، ل يعد تشوه الجن�ي انية وال ث ي الثلثة أشهر ال
�ت ي ف�ت

�ض
المخاوف القائمة. بناء عىل الأدلة والعتبارات العملية المتاحة، 

ي وضعت المبادئ 
ح المجموعة ال�ت ي الوقت نفسه، تق�ت

والمحدودة جًدا �ض
ا لنفس القاعدة  التوجيهية أنه يمكن استخدام عوامل الستخلب وفًق

ي حال المريضات غ�ي الحوامل، كما هو موضح أعله. 
المتبعة �ض

مالحظات أخرى تنطبق عىل كل الفئات

وعىل الرغم من أن قرار اللجوء إل الستخلب يعتمد عادًة عىل نسبة 
ي مرض ما، 

ي بعض الظروف مثل تفسش
ي الدم، إل أنه �ض

ض الرصاص �ض ترك�ي
يظهر خللها دليل قوي عىل حدوث التعرض للرصاص عىل نطاق واسع. 

ت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية أنه  ي مثل هذه الظروف، اعت�ب
�ض

ي من اعتلل الدماغ الناجم 
ر لبدء علج مريض من أي عمر يعا�ض يوجد م�ب

ي الدم. 
ض الرصاص �ض عن الرصاص وذلك أثناء انتظار تأكيد ترك�ي

تكون نقطة نهاية علج الستخلب غ�ي واضحة بشكل قاطع ولكن بجب 
أن تتضمن القضاء عىل المظاهر الرسيرية للتسمم بالرصاص وتقليل 

ي عمليات إعادة 
نتائج الجيدة �ض ي الدم مع استمرار هذه ال

ض الرصاص �ض ترك�ي
تقييم الحالة. قد يتطلب بعض المرىصض الذين يعانون من التسمم 

ي العظام والأنسجة 
ًا من الرصاص �ض ا كب�ي المزمن بالرصاص ومخزونً

الرخوة دورات متعددة من علج الستخلب. علوة عىل ذلك، قد يكون 
نهائه،  هناك تعرض مستمر للرصاص عىل الرغم من الجهود المبذولة لإ
ي حادثة تسمم جماعي بالرصاص 

مثل عندما يكون العلج غ�ي مكتمل. �ض
، كان لدى بعض الأطفال خمس دورات أو أك�ش  ي

ناجمة عن تلوث بي�أ
ي الدم > 45 ميكروجرام/

ض الرصاص �ض من الستخلب دون تحقيق ترك�ي
ي 

ات الرصاص المرتفعة �ض ض . ولم يتضح إل أي مدى كانت ترك�ي ديسيل�ت
الدم بسبب مخازن الجسم للرصاص أو إل إعادة التعرض.5 نظًرا لأن 
علج الستخلب يمكن أن يكون له آثار ضارة، ل سيما فقدان العنارص 

رة الأساسية، فل يمكن إعطاؤه إل أجل غ�ي مسمى. إذا كان المريض  ض ال�ض
ض  قد خضع بالفعل لأربع أو خمس دورات من استخلب وظل ترك�ي

ي الدم باستمرار < 45 ميكروجرام/ديسيل�ت ولم ينخفض 
الرصاص �ض

، يُنصح بإجراء مزيد من  ي الدم الأسا�ي
ض الرصاص �ض بشكل كب�ي عن ترك�ي

الستقصاء لتحديد ما إذا كانت تداب�ي إيقاف التعرض قد تم إجراؤها 
ا. كما ينبغي  ًق فعال أو ما إذا كان هناك مصدر تعرض غ�ي معروف ساب

دارة.  اء بشأن مزيد من الإ التماس مشورة الخ�ب
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 دمج التوصيات وتنفيذها 
للتصدي للتسمم بالرصاص

ي خطة إدارة شاملة 
يقدم القسمان 6 و7 توصيات لجوانب محددة من التعامل مع التعرض للرصاص. ينبغي دمج هذه �ض

لحالت التسمم بالرصاص. كمبدأ عام، ينبغي اتخاذ القرارات بشأن التعامل مع التسمم بالرصاص عىل أساس الحالة الرسيرية 
ا للموارد متاح للعلج.  ض والمصالح الفضىل للمريض وفًق ك�ي ي الدم واتجاهات ال�ت

ض الرصاص �ض للمريض وظروف التعرض وترك�ي

ي الدم )القسم 6.2(، تكون خطوات التصدي 
ه �ض ض بمجرد التأكد من حدوث التعرض للرصاص عن طريق قياس زيادة ترك�ي

: للتعرض كما يىلي

التعرف عىل تاريخ الحالة لتحديد مصدر )مصادر( التعرض؛	 

وتقييم شدة التعرض بالفحص الرسيري والستقصاءات؛	 

ض التغذية؛	  والتخفيف من آثار التعرض وإيقافه والذي يشمل تحس�ي

ي حال التوصية باستخدامها؛	 
وإزالة التلوث المعدي المعوي �ض

ي حال التوصية باستخدامه؛	 
وعلج الستخلب �ض

وتداب�ي داعمة أخرى إذا لزم الأمر؛	 

والمتابعة لتحديد مدى الحاجة إل اتخاذ مزيد من إجراءات التصدي.	 

Sergey Volkov / يمكن أن تكون معدات ملعب الأطفال مصدًرا للتعرض لطلء الرصاص. المصدر: منظمة الصحة العالمية
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8.1 التعرف عىل تاريخ الحالة لتحديد مصدر 
)مصادر( التعرض 

ي القسم 
تم وصف العديد من المصادر المحتملة للتعرض للرصاص �ض

ي شامل وقد يشمل 
ي و/أو مه�ض

1-4. يتضمن تحديد الهوية أخذ تاريخ بي�أ
ب أو الطلء  ي مياه الرسش

تحقيقات بيئية مثل قياس محتوى الرصاص �ض
بة. ينبغي طرح أسئلة حول استخدام الأدوية التقليدية  لي أو ال�ت

ض الم�ض
ي الحوامل، ينبغي استكشاف احتمال أن تؤدي 

ات التجميل. �ض ومستحرصض
ض والمواد الأخرى المحتوية عىل الرصاص  بة والط�ي بيكا إل ابتلع ال�ت ال

)136(. توفر منظمة الصحة العالمية أمثلة عىل منهجيات أخذ السجل 
ي 

ي )20( كما تتوفر من جانب وكالة سجل المواد السامة والأمراض �ض الط�ب
وري  ، قد يكون من الرصض ي

ي حال التعرض المه�ض
الوليات المتحدة )233(. �ض

ي ممارسات العمل ووجود وفعالية الضوابط الهندسية وتداب�ي 
التحقيق �ض

الصحة المهنية. 

ي احتمال 
عند تحديد حالة التعرض للرصاص، من المهم التحقيق �ض

تعرض الآخرين أيًضا، مثل الأشقاء أو أفراد الأ�ة الآخرين أو زملء 
ا أو  ًي ئ ي العمل. يكون هذا مرجًحا بشكل خاص عندما يكون المصدر ب

نتيجة لتداب�ي الرقابة المهنية غ�ي الكافية. 

8.2 تقييم شدة التعرض
ًا عىل شدة التعرض، ولكن ينبغي أيًضا 

ي الدم مؤ�ش
ض الرصاص �ض يوفر ترك�ي

ا عن أعراض وعلمات التسمم بالرصاص. وتشمل  تقييم المريض بحًث
ات الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية وآلم البطن والغثيان والقيء  ض م�ي

مساك. المظاهر العصبية مثل الصداع، والخمول،  سهال أو الإ والإ
والتهيج، والرنح، والتشنجات التوترية الرمعية، والتشنج، والوذمة 

الدماغية وارتفاع الضغط داخل الجمجمة. المظاهر الدموية مثل فقر 
الدم، ربما مع التنق�ي القاعدية؛ وعلمات الخلل الكلوي والكبدي. 

ينبغي أن يخضع الأطفال الصغار الذين يتعرضون للرصاص لتقييم 
 . ي النمو العص�ب

ا لتحديد ما إذا كان المريض  ًي من المهم أيًضا أن تأخذ تاريًخا غذائ
يحصل عىل كمية كافية من العنارص الغذائية، وخاصة الحديد 

والكالسيوم، حيث يرتبط نقص هذه المعادن بزيادة امتصاص الرصاص 
ات السامة )174–172 ,34(.  تأث�ي وتفاقم ال

ي ذلك 
8.3 تقليل وإيقاف التعرض، بما �ض

ض التغذية تحس�ي
ي حال ابتلع الرصاص، قد 

وسائل إيقاف التعرض تعتمد عىل المصدر. �ض
ي حال 

يتطلب ذلك إزالة التلوث المعدي المعوي )انظر القسم 7.1(. �ض
ا وقد يتطلب مشاركة  ، يعد تحديد المصدر أمًرا مهًم ي

التعرض البي�أ
بيئية. قد تشمل  خدمات الصحة العامة المحلية أو خدمات الصحة ال

بة الملوثة  ض أو معالجة ال�ت تداب�ي الحد من التعرض وإنهائه إعادة التسك�ي
أو إزالة الطلء المحتوي عىل الرصاص، فضلً عن التداب�ي طويلة الأجل 

مثل تنفيذ ضوابط بيئية لنبعاثات الرصاص. 

ي إزالة مؤقتة من العمل باستخدام 
قد تتطلب حالت التعرض المه�ض

ي سبب )أسباب( التعرض 
الرصاص. وينبغي أن يتبع ذلك التحقيق �ض

وتنفيذ التداب�ي التصحيحية المناسبة. تختلف الحدود التنظيمية 
ي كل أنحاء 

ي �ض
ي الدم الناتجة عن التعرض المه�ض

ات الرصاص �ض ض ك�ي ل�ت
ا. أظهر استعراض  ًي ا عالية نسب ًم العالم، حيث تحدد بعض البلدان قي

ض الذي ينبغي عنده إزالة العامل من  ك�ي اللوائح الوطنية أن ال�ت
ض 20 إل 70 ميكروجرام/ديسيل�ت للرجال 10و إل 70  التعرض تراوح ب�ي

ي بعض 
ميكروجرام/ديسيل�ت للنساء )234(. القيم قيد المراجعة �ض

، مثل تم التوصية بحد 15 ميكروجرام/ ي ي التحاد الأورو�ب
البلدان. �ض

ي 
نجاب للتب�ض ي سن الإ

ديسيل�ت للرجال وتجنب أو تقليل التعرض للنساء �ض
)236 ,235(. ل توجد قيم إرشادية لمنظمة الصحة العالمية لهذا 

الغرض. 

ينبغي إعطاء المريض أو مقدم الرعاية معلومات حول الآثار الصحية 
الضارة للرصاص، ومصادر التعرض وكيف يمكن تقليل التعرض أو 

ي 
ي ذلك أهمية التغذية الجيدة، ول سيما المدخول الكا�ض

تجنبه، بما �ض
من الحديد والكالسيوم وفيتامينات ج ود. حيث تسهل هذه المواد 

امتصاص الحديد والكالسيوم عىل التوالي )195(. إذا لزم الأمر، ينبغي 
إعطاء مكملت غذائية )انظر القسم 7.2(.

8.4 علج الستخلب
تتم مناقشة المشاكل المتعلقة باختيار العامل الستخلب للمعالجة 

ي القسم 7.3.9. يقدم الجدول 2 ملخًصا للمعلومات عن عوامل 
�ض

الستخلب المستخدمة للتعرض للرصاص. وجدت مراجعات الأدلة 
المنهجية لعوامل الستخلب أنه تم استخدام مجموعة متنوعة من 

بيانات غ�ي كافية لمقارنة سلمة  أنظمة الجرعات؛ ومع ذلك، كانت ال
الأنظمة المختلفة وفعاليتها )14–10(. نظم الجرعات المدرجة 
ي الجدول 2 مأخوذة من بدائل منظمة الصحة العالمية والكتب 

�ض
كات  المرجعية الصيدلنية وملخصات خصائص المنتج المقدمة من الرسش
المصنعة. المعلومات عن الآثار السلبية مأخوذة من نفس المصادر ومن 

بلغ عن ذلك فيها.  ي تم الإ
مراجعات الأدلة المنهجية ال�ت Christopher Black / ي أوغندا. المصدر: منظمة الصحة العالمية

طبقات من خام الرصاص �ض
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) ي المركابرول )الحقن العضىلي
ثنا�أ

ي مذيب 
ي المضاد للويزيت، BAL، ديمركابتوبروبانول( عن طريق الحقن العضىلي العميق )218(. عادة ما يتم صياغته �ض

يطا�ض ي المركابرول )ال�ب
يتم إعطاء ثنا�أ

. ي
ي مثل زيت الأراشيس أو الزيت النبا�ت

ده�ض

، أو الجرعة ض ي العضل كل 4 ساعات لمدة يوم�ي
النظام العلجي النموذجي هو 2.5 إل 3 مجم/كجم من وزن الجسم �ض

ا  ض يومًي ي العضل مرة أو مرت�ي
ي اليوم الثالث، ثم 3 مجم/كجم �ض

ض إل أربع مرات �ض ي العضل مرت�ي
3 مجم/كجم �ض

لمدة 10 أيام أو ح�ت الشفاء )237(.

وتشمل هذه: ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام دقات القلب، والغثيان والقيء، وتزيد شدته مع زيادة االأحداث الضائرة
، والفم والحلق، والشعور بانقباض الحلق والصدر،  ض ي الشفت�ي

الجرعات، والصداع، والإحساس بالحرقان �ض
ي اليدين، 

والتهاب الملتحمة، والغثيان، وتشنج الجفن، والتعرق، وسيلن اللعاب، وسيلن الأنف، والوخز �ض
ي لخراجات معقمة 

ي موقع الحقن والظهور العرىصض
ي العضلت وتشنجها، والألم �ض

ي البطن، والآلم �ض
والآلم �ض

ثالثة وتستمر ح�ت توقف العلج  انية أو ال ث مؤلمة )240–238(. قد تحدث الحمى عند الأطفال بعد الحقنة ال
ي إنزيمات الكبد 

)239(. ترتبط العديد من الأحداث الضائرة بالجرعة )240 ،10(. قد تحدث ارتفاعات عابرة �ض
، قد يحدث  ض ي المرىصض الذين يعانون من نقص الجلوكوز 6-فوسفات-ديهيدروجين�ي

بجرعات أعىل )10(. �ض
بلغ عن تفاقم التسمم بالرصاص )9(.  انحلل الدم )242 ،241 ،239(. تم الإ

ي الحمل
ض )231(.االأمان �ف يانات حيوانات التجارب إل وجود خطر عىل الجن�ي الفئة ج: تش�ي ب

ف )عن طريق الفم( بنسيالم�ي

 ، ض ي هو د-بنسيلم�ي
، ولكن ليس له خصائص المضادات الحيوية. الشكل الصيدل�ض ض ي للبنسل�ي

ي سلفهيدريل من التحلل الما�أ
ض هو منتج حمض أمي�ض البنسيلم�ي

ض عن طريق الفم. ض والمزيج الراسيمي سامان )243(. يتم إعطاء البنسيلم�ي حيث إن ل-بنسيلم�ي

الأنظمة النموذجية هي:الجرعة

ا مقسمة عىل جرعات قبل الطعام )236( الكبار: 1 إل 2 جم عن طريق الفم يومًي

 الطفل )كل الأعمار(: 
ا )196(   7.5 مجم/كجم من وزن الجسم ثلث أو أربع مرات يومًي

ض أو ثلث جرعات )244(.  ا عىل جرعت�ي 15 إل 20 مجم/كجم من وزن الجسم يومًي

اً لتقليل الآثار الضارة )245(.  ي البداية، ثم زيادتها تدريجي
ح بعض المصادر البدء بجرعة أقل �ض تق�ت

معظم المعلومات عن الأحداث الضائرة مخصصة للمرىصض الذين يتلقون علًجا طويل الأمد للتنكس الكبدي االأحداث الضائرة
ًرا مع  المفصىلي )مرض ويلسون( أو بيلة سيستينية أو التهاب المفاصل الروماتويدي. قد تكون هذه أقل توات

دورات العلج الأقرص المطلوبة للتسمم بالرصاص. 

ا هي الطفح الجلدي وفقدان الشهية والغثيان والقيء واضطراب التذوق )196(.  أك�ش الأحداث الضائرة شيوًع
وتينية وتقرحات الفم. متلزمة البيلة  ا وال�ب تشمل الأحداث غ�ي الشائعة الحمى والحساسية والحكة والأرتكاري

الدموية، واختلل وظائف الكبد، والفقاع، والتهاب الجلد والعضلت، والتهاب الوهن العضىلي الشديد، 
-جونسون )237 ,196(. قد يكون  ض والتهاب الجلد والعضلت، والتهاب الجلد والعضلت ومتلزمة ستيف�ض
ض لخطر الحساسية المتصالبة، ولكن يبدو أن هذا نادر  ض معرض�ي الأشخاص المصابون بحساسية البنسل�ي

الحدوث )245(.

تالية: قلة الكريات البيضاء، والطفح الجلدي،  بلغ عن الأحداث الضائرة ال ي علج التسمم بالرصاص، تم الإ
�ض

وتينية والوذمة الوعائية )11(. يتم حل هذه الآثار عند إيقاف  وقلة الصفيحات، وفرط الحمضات، والبيلة ال�ب
ض )245 ,11(  العلج. قد تكون الأحداث الضائرة أك�ش احتمالً عند تناول جرعات أعىل من البنسلم�ي

ي الحمل
ض )232(االأمان �ف الفئة د: المخاطر المعروفة عىل الجن�ي

الجدول 2. معلومات أساسية عن عوامل الستخلب للتعرض للرصاص
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) إيديتات كالسيوم الصوديوم )الحقن الوريدي أو العضىلي

ي الصوديوم( يستخلب 
سينات الكالسيوم ثنا�أ ي الصوديوم، ف�ي

يديتات، إيديتات الكالسيوم ثنا�أ ي الصوديوم للإ
إيديتات كالسيوم الصوديوم )الكالسيوم ثنا�أ

ي الصوديوم(، 
ض إيديتات الصوديوم )إيديتات ثنا�أ ض هذا العامل وب�ي ي ذلك الرصاص. يتم إعطاؤه بالحقن. يجب عدم الخلط ب�ي

عدًدا من المعادن، بما �ض
ي الدم )246(.

والذي يمكن أن يسبب نقًصا قاتلً للكالسيوم �ض

ي الوريد أو العضل الجرعة
ا �ض ض يومًي ي المعتاد هو ما يصل إل 40 مجم/كجم من وزن الجسم مرت�ي

النظام الغذا�أ
ة 48 ساعة )237(. لمدة تصل إل 5 أيام. يمكن تكرار ذلك إذا لزم الأمر بعد ف�ت

سهال، وتشنجات االأحداث الضائرة تشمل الأحداث الضائرة الشائعة العطس، واحتقان الأنف، والتنميل، والوخز، والغثيان، والإ
، والعطش، والقشعريرة. تشمل الأحداث غ�ي الشائعة  البطن، والحمى، والضيق، والصداع، والألم العضىلي

ي موقع الحقن، والتهاب الوريد الخثاري، والتمزق، وانخفاض ضغط الدم 
ي الكلوي، والألم �ض النخر الأنبو�ب

العابر. تشمل الأحداث النادرة الآفات الجلدية المخاطية )196(. يبدو أن السمية الكلوية تعتمد عىل 
الجرعة )247(. 

ديتات كالسيوم الصوديوم بجرعة عالية إل تثبيط عابر لنخاع العظام وآفات  قد يؤدي التناول المطول لإ
ي ذلك التشقق(، ولكن هذه عادة ما تختفي عند التوقف عن تناول 

ي الأغشية الجلدية والمخاطية )بما �ض
�ض

الدواء )248(. 

ة مثل الزنك والنحاس )246 ,12(. ي زيادة إفراز عنارص يس�ي
قد يتسبب هذا الدواء أيًضا �ض

ي الحمل
، ول توجد دراسات االأمان �ف ض ي أجريت عىل حيوانات التجارب إل وجود خطر عىل الجن�ي

الفئة ب: ل تش�ي الدراسات ال�ت
كافية عن الحوامل )232(.

سكسيمر )ع�ب الفم(

ي الماء وهو نظ�ي للدايمركابرول. عادة ما يتم تناول 
سكسيمر )DMSA ،meso-2،3-dimercaptosuccinic acid( هو ديثيول قابل للذوبان �ض

سكسيمر عن طريق الفم)218(.

النظام المعتاد هو 10 مجم/كجم من وزن الجسم أو 350 مجم/م2 ع�ب الفم كل 8 ساعات لمدة 5 أيام، الجرعة
ا إضافية )249 ,248 ,245(. يمكن تكرار مسار العلج إذا لزم الأمر، وذلك عادًة  ثم كل 12 ساعة لمدة 14 يوًم

ورة العلج الرسيع )245(.  ي الدم تش�ي إل رصض
ات الرصاص �ض ض ، إل إذا كانت ترك�ي ض ة ل تقل عن أسبوع�ي بعد ف�ت

ا )250 ,4(. تم استخدام أنظمة أخرى، مثل إطالة دورة العلج الشاملة إل 21 أو 28 يوًم

سهال االأحداث الضائرة بلغ عنها هي اضطرابات الجهاز الهضمي )الغثيان والقيء والإ ي تم الإ
ا ال�ت الآثار الجانبية الأك�ش شيوًع

ي الدم وزيادة إفراز الزنك أو النحاس والطفح الجلدي، 
انساميناز �ض ي نشاط ال�ت

از الرخو( والزيادات العابرة �ض وال�ب
ض  ة، لوحظ ارتفاع نشاط ألن�ي ي سلسلة الحالت الكب�ي

ما قد يؤثر عىل الغشاء المخاطي )250 ,249 ,13(. �ض
نفلونزا،  ي > 2.5% من الأطفال )4(. تشمل الآثار الأخرى المبلغ عنها: أعراض شبيهة بالإ

از �ض أمينوترانسف�ي
بلغ عن  والصداع، والنعاس، والدوخة )245 ,218( وقلة العدلت الخفيفة إل المتوسطة )245(. تم الإ
بلغ عن فقر الدم  ى والوذمة الوعائية بشكل نادر )250 ,245(. تم الإ تفاعلت فرط الحساسية مع الرسش

ض الجلوكوز 6 فوسفات )251(، ولكن تم استخدام مادة  ي من نقص نازعة هيدروج�ي
ي مريض يعا�ض

النحللي �ض
ات الضارة  تأث�ي سكسيمر مع مرىصض آخرين يعانون من هذه الحالة دون وقوع حوادث )254–252(. معظم ال

خفيفة إل معتدلة وتختفي عند إنهاء العلج )249 ,13(. 

ي الحمل
ض )232(.االأمان �ف يانات حيوانات التجارب إل وجود خطر عىل الجن�ي الفئة ج: تش�ي ب
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8.5 التداب�ي الداعمة
ي الضغط داخل الجمجمة، وذمة دماغية وغيبوبة. ينبغي توف�ي 

المرىصض الذين يعانون من التسمم الحاد بالرصاص قد يعانون من نوبات، ارتفاع �ض
وتوكولت إدارة المستشفى المعتادة. يتوفر إرشاد منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع تبلد الذهن  ا ل�ب دارة الداعمة لهذه الحالت وفًق الإ

ي الأماكن محدودة الموارد )256 ,255(. 
والنوبات �ض

8.6 المتابعة
سواء تم إعطاء علج الستخلب أم ل، فمن المهم إعادة تقييم المريض 
ي الدم، لتحديد فعالية التداب�ي 

ض الرصاص �ض ي ذلك ترك�ي
بشكل دوري، بما �ض

وري اتخاذ مزيد من  يقاف التعرض والستخلب وما إذا كان من الرصض لإ
ي 

ض الرصاص �ض جراءات الوقائية، فسيستمر ترك�ي جراءات. إذا لم تنجح الإ الإ
ي الرتفاع. 

الدم �ض

يزيل علج الستخلب الرصاص من الدم والأنسجة الرخوة، ولكن إذا 
ض  تفع ترك�ي ة للعظام، تحدث إعادة التعبئة، وس�ي كان هناك مخازن كب�ي

ة الزمنية قبل إعادة تقييم  ي الدم مرة أخرى. تعتمد الف�ت
الرصاص �ض

ي الدم )PbB( وما 
ض الأولي للرصاص �ض ك�ي المريض عىل شدة التسمم وال�ت

ات  اح الف�ت إذا كان المريض ينتمي إل مجموعة معرضة للخطر. تم اق�ت
تالية من جانب مجموعة وضع المبادئ التوجيهية:  الزمنية ال

الأطفال والمراهقون والحوامل:

: بعد 2 إل 4 أسابيع	  PbB <  30 ميكروجرام/ديسيل�ت

: بعد 1 إل 3 أشهر	  PbB  5 إل 29 ميكروجرام/ديسيل�ت

: بعد 6 إل 12 شهًرا إذا كان هناك قلق 	  PbB >  5 ميكروجرام/ديسيل�ت
مستمر بشأن التعرض المحتمل للرصاص

بالغون آخرون:

: بعد 2 إل 4 أسابيع	  PbB <  50 ميكروجرام/ديسيل�ت

: بعد 1 إل 3 أشهر	  PbB  30 إل 50 ميكروجرام/ديسيل�ت

: بعد 3 إل 6 شهور	  PbB  5 إل 29 ميكروجرام/ديسيل�ت

ات الرصاص  ض ي حالت التسمم الحاد، وارتفاع ترك�ي
ة أقرص �ض ح ف�ت يُق�ت

ض والحوامل. نظًرا لأن الأطفال الصغار  ي الدم، وللأطفال والمراهق�ي
�ض

ات  ض ا، فقد ترتفع ترك�ي ًي ض نسب يمتصون الرصاص بشكل أك�ش من البالغ�ي
ض والطفولة هي  ة الجن�ي ي الدم لديهم برسعة أك�ب )93(. ف�ت

الرصاص �ض
ات السمية العصبية للرصاص. أثناء  لتأث�ي ات حساسية خاصة ل ف�ت

ي 
ض الرصاص �ض ات الفسيولوجية إل زيادة ترك�ي الحمل، قد تؤدي التغ�ي

ايدة للكالسيوم من أجل  ض . تؤدي الحاجة الم�ت ض الدم وزيادة تعرض الجن�ي
ض إل زيادة امتصاص الكالسيوم من الجهاز  وضع الهيكل العظمي للجن�ي
ضافة إل ذلك،  الهضمي للأم وقد يزيد أيًضا من امتصاص الرصاص. بالإ
قد يتم إطلق الرصاص المخزن أثناء إعادة امتصاص عظم الأم )182(. 

ي النمو 
نظًرا لأن الأطفال الذين تعرضوا للرصاص قد يعانون من ضعف �ض

، فقد نصحت مجموعة وضع المبادئ التوجيهية بإجراء  دراكي والسلوكي الإ
ي تحقيق الأهداف التنموية، ويفضل 

تقييم دوري لعلمات الصعوبة �ض
ح�ت نهاية التعليم الثانوي. ينبغي إعطاء هؤلء الأطفال أي دعم 

ا.  ًي متاح محل

Blink Media - Tali Kimelman / ابعة وتوثيق عملها. المصدر: © منظمة الصحة العالمية ي أوروغواي تقوم بمت
يبة �ض طب
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فجوات البحث
حددت المراجعات المنهجية للأدلة عدًدا قليلً جًدا من الدراسات عالية 

الجودة حول فعالية أي من التدخلت العلجية للتعرض للرصاص، 
وهناك حاجة إل مزيد من الأدلة لكل التدخلت. ومع ذلك، فمن المسلم 
ي معظم 

ي تحت التحكم سيكون، �ض
التوزيع العشوا�أ به أن إجراء تجارب ب

ا. فيما يىلي ملحظات حول التدخلت  ًي ا و/أو عمل ا أخلقًي الحالت، صعًب
ي هذه المبادئ التوجيهية. 

ي تم تناولها �ض
ال�ت

9.1 إزالة التلوث المعدي المعوي 
ات عىل فعالية طرق إزالة التلوث المعدي المعوي  يؤثر عدد من المتغ�ي

بعد تناول الرصاص. وهي تشمل شكل الرصاص المبتلع )مثل الجسم 
ي بعد البتلع، 

الغريب، السائل الزجاجي، رقائق الطلء(، والفاصل الزم�ض
ي مركز العلج. علوة عىل 

والحالة الجسدية للمريض والموارد المتاحة �ض
جمالي لحالت ابتلع الرصاص  ذلك، من المحتمل أن يكون العدد الإ
ًا. لذلك  ي يمكن اعتبار إزالة التلوث المعدي المعوي فيها صغ�ي

ال�ت
جراء  سيكون من الصعب تكل عدد كاٍف من الحالت القابلة للمقارنة لإ

دراسة مجدية.

لهذه الأسباب، من المرجح أن أي دليل عىل فعالية طرق إزالة التلوث 
ي العتماد عىل تقارير الحالة أو سلسلة 

المعدي المعوي سوف يستمر �ض
ض أن هذا الدليل يعت�ب بدرجة تيقن منخفضة  ي ح�ي

ة. �ض الحالت الصغ�ي
للغاية، فإن تقارير الحالة ستكون أك�ش فائدة إذا تم توثيقها بشكل 

أفضل وتوافر التوجيه )257(. عىل وجه الخصوص، عندما يكون ذلك 
ا، سيكون من المفيد الحصول عىل مزيد من التفاصيل عن تأث�ي  ًي عمل

)نجاح أو فشل( كل طريقة مستخدمة، عىل سبيل المثال عن طريق جمع 
ي الدم بشكل متكرر أو الأشعة السينية 

ض الرصاص �ض از، أو مراقبة ترك�ي ال�ب
يرها باعتبارها جزء  ط أن يكون من الممكن ت�ب ي البطن، برسش

المتسلسلة �ض
ي نفس المريض أو إعطاء 

من إدارة المريض. إن استخدام عدة طرق �ض
ي 

ات الرصاص �ض ض ي ترك�ي
ات �ض عوامل استخلب سيعقد بالطبع تفس�ي التغ�ي

الدم والحالة الرسيرية، ولكن هذا أمر ل مفر منه. يمكن أيًضا استخدام 
المعلومات لتقييم ما إذا كان ينبغي عدم إجراء الستخلب ح�ت اكتمال 

ح البعض )258 ,116(. إزالة التلوث المعدي المعوي كما اق�ت

9.2 التدخلت التغذوية
أُجريت الدراسات المتاحة بشأن التدخلت التغذوية عىل مرىصض لديهم 
ا، ولم تجب هذه الدراسات عىل  ًي ي الدم منخفضة نسب

ات رصاص �ض ض ترك�ي
ي حال 

تساؤلت تتعلق بمدى استفادة المرىصض من مثل هذه التدخلت �ض
يانات  معانتهم من تسمم حاد بالرصاص. وعلوة عىل ذلك، ل توجد ب
ض إعطاء المكملت الغذائية وعلج الستخلب.  تتعلق بقيمة الجمع ب�ي
ًا للهتمام ل سيما أنه من المعروف أن العوامل  سيكون هذا الأمر مث�ي

الخالبة تُزيد أيًضا من فرص التخلص من بعض المواد الموجودة 
بمقدار ضئيل. 

هناك حاجة إل دراسات أك�ش وأفضل لتحديد ما إذا كانت فعالية زيادة 
ي تختلف عن تلك الموجودة 

ي النظام الغذا�أ
جرعة الحديد أو الكالسيوم �ض

بالمكملت أم ل، وكذلك الجرعة المثالية ومدة إعطاء المكملت. 
مطلوب أيًضا دراسات عن تأث�ي إعطاء مكملت الكالسيوم عىل نتائج 

. يجب  ي
ي المعر�ض ي الدم، مثل النمو العص�ب

ض الرصاص �ض أخرى بخلف ترك�ي
إجراء الدراسات أيًضا بشأن مدى استفادة المجموعات العمرية المختلفة 

ها.  ض وغ�ي ض أو البالغ�ي مثل الأطفال الصغار أو المراهق�ي

9.3 علج الستخلب
ض  ي ترك�ي

ابتة باعتبار استخلب مرتبطة بانخفاض �ض ض أن هناك أدلة ث ي ح�ي
�ض

نتائج  يانات عن ال ي الدم وزيادة إفراز البول، ل توجد ح�ت الآن ب
الرصاص �ض

ي والسلوك وأمراض القلب  دراكي العص�ب طويلة المدى، مثل التطور الإ
ي المرىصض الذين يعانون من تسمم الرصاص بشكل 

والأوعية الدموية، �ض
ي الدم 

ض الرصاص �ض . علوة عىل ذلك، لم يتم التأكد من حد ترك�ي كب�ي
نتائج لدى  ض ال الذي يكون الستخلب فعالً عنده فيما يتعلق بتحس�ي

المجموعات العمرية المختلفة. 

يمكن إعطاء عوامل استخلب عن طريق الفم مثل الخالب للمرىصض 
ا اقتصادية وعملية عندما تكون الدورات  ، مما يوفر مزاي ض الخارجي�ي
ورية. تم استخدام العلج الخاضع للمراقبة  العلجية الطويلة رصض

ي بيئة منخفضة الموارد )4(، ولكن ينبغي إجراء المزيد من 
ة �ض المبا�ش

نتائج.  ال ي العيادات الخارجية وربطها ب
ام بالعلج �ض ض الدراسات حول الل�ت

ي المرىصض 
كانت هناك تقارير قليلة جًدا عن استخدام عوامل استخلب �ض

ض الجلوكوز 6 فوسفات، وكانت  الذين يعانون من نقص نازعة هيدروج�ي
ي هذه 

نتائج مختلطة. لذلك، لم يتم إثبات سلمة هذه العوامل �ض ال
المجموعة الفرعية. 

ي تحت التحكم بشأن 
التوزيع العشوا�أ لم يتم العثور عىل تجارب ب

استخدام علج الستخلب أثناء الحمل، ومن الصعب رؤية كيف يمكن 
إجراء مثل هذه الدراسات لأسباب أخلقية. لذلك، من المهم أن يتم 
ي يتم فيها استخدام علج الستخلب أثناء 

توثيق ونرسش الحالت ال�ت
ي هذه المجموعة من 

الحمل من أجل زيادة المعرفة حول استخلب �ض
ات  ض يانات وطنية أفضل حول انتشار ترك�ي . هناك حاجة أيًضا إل ب المرىصض

ي الدم لدى الحوامل أو المرضعات.
الرصاص المرتفعة �ض
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االعتبارات الخاصة بتنفيذ 
المبادئ التوجيهية

تقر منظمة الصحة العالمية بأن الرصاص يدخل ضمن 10 مواد 
ائية أساسية تث�ي مخاوف تتعلق بالصحة العامة، وتتعاون المنظمة  كيمي

كاء وواضعي السياسات للتوعية بمنع التعرض  بفعالية مع الرسش
والتصدي له )259(. 

لدعم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، سيتم إعداد مواد مشتقة 
تعرض التوصيات بصيغة يستخدمها الأطباء بسهولة أك�ب مع ترجمتها 

قليمية  ة. سُتوضع خطة تنفيذ محددة مع المكاتب الإ إل لغات كث�ي
شارة  ي تم الإ

كاء مع وضع التحديات ال�ت لمنظمة الصحة العالمية والرسش
ي العتبار. 

إليها �ض

ض من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية. الأول  ض مهم�ي يجب مواجهة تحدي�ي
ية عالية الجودة لتشخيص  هو التوافر المحدود للخدمات المخت�ب
التسمم بالرصاص. تدعو منظمة الصحة العالمية إل زيادة توافر 

ط أسا�ي للقدرة بموجب اللئحة الصحية الدولية  ات السموم كرسش مخت�ب
)2005( )260(، والدليل المخترص لمنظمة الصحة العالمية بشأن 
اللغات  ي الدم، المنشور عام 2020، متاح ب

طرق تحليل الرصاص �ض
الست للأمم المتحدة )142(. 

ي العديد من 
ي هو التوافر المحدود للعوامل الستخلب �ض

التحدي الثا�ض
ي القسم 7.3. 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما هو مذكور �ض
ي قوائم نموذج 

ي تمت مراجعتها موجودة �ض
عوامل الستخلب ال�ت

منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية والأدوية الأساسية للأطفال 
)196 ,169(. ستستخدم منظمة الصحة العالمية التوجيهات للمطالبة 
بتوف�ي عدد أك�ب من العوامل الخالبة كجزء من تغطية الصحية العالمية 

ض البلد. أطلق  ورية من خلل التعاون ب�ي اء الأدوية الرصض ض �ش ولتحس�ي
ق آسيا مبادرة  قليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب �ش المكتب الإ

ق آسيا لمساعدة البلدان  ي منطقة جنوب �ش
ياق المنسقة �ض يات ال�ت مش�ت

ي ذلك 
اء مضادات لمجموعة من السموم الشائعة بما �ض قليم عىل �ش ي الإ

�ض
الرصاص )262 ,261(.

وبالنسبة إل التدخلت التغذوية، تعكف منظمة الصحة العالمية 
ي واحد أو مكملت 

عىل وضع مبادئ توجيهية بشأن إعطاء مكمل غذا�أ
ض صحة الأطفال والنساء الحوامل. تتعاون منظمة  متعددة لتحس�ي

الصحة العالمية أيًضا مع منظمة الأغذية والزراعة لتحديث التوجيهات 
المتعلقة بالمتطلبات التغذوية لدى الأطفال. 

ستنخرط مبادرة منظمة الصحة العالمية الرامية لتقوية وتأسيس مراكز 
ي تنفيذ المبادئ التوجيهية، حيث تمثل هذه 

السموم بصورة كاملة �ض
ض )263(.  ض المستهدف�ي ض الرئيسي�ي المراكز المتخصصة المستخدم�ي

كاء، وإذا توفرت الموارد اللزمة،  سيتم وضع ترتيبات للعمل مع الرسش
ي بلدان محددة عىل تشخيص 

، �ض ض ض الطبي�ي سيتوفر تدريب للممارس�ي
التعرض للرصاص والتصدي له، وذلك علوة عىل دورات تدريبية 

نت.  ن�ت ع�ب الإ
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 الملحق 1 
ي منظمة الصحة العالمية

أعضاء مجموعة التوجيه �ض

إدارة الصحة العمومية، المحددات البيئية والجتماعية للصحة

وع ح�ت يوليو/تموز 2020( - لم تعد تعمل مع منظمة الصحة العالمية ا تيمبوسكي )مديرة المرسش جوان

)2011–2013( Annette Prüss-Ustün

Marie-Noël Bruné Drisse

قسم سلمة الغذاء 

Angelika Tritscher )2018–2011( – لم تعد مع منظمة الصحة العالمية

قليمية المكاتب الإ

ا بويشيو )إدارة التنمية المستدامة والبيئة الصحية( : أغنيس سواريس دا سيلفا، آن ض قليمي للأمريكت�ي المكتب الإ

بيئية( - لم يعد يعمل مع  جراءات الصحة ال قليمي لإ ق المتوسط: محمد علمي )2018-2011( )المركز الإ قليمي لرسش المكتب الإ
منظمة الصحة العالمية

لي أونيون )إدارة التنمية المستدامة والبيئة الصحية ح�ت عام 2020، ثم قسم البيئة وتغ�ي 
ض ق آسيا: ل�ي قليمي لجنوب �ش المكتب الإ

المناخ والصحة، مقر منظمة الصحة العالمية(

قليمي لغرب المحيط الهادئ: روخو كيم )وزارة الصحة والبيئة ح�ت عام 2020، ثم قسم ضمان جودة القواعد  المكتب الإ
، مقر منظمة الصحة العالمية( والمعاي�ي

ي أوكرانيا
المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية �ض

ا( قليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروب دوريت نيتسان )الآن برنامج الطوارئ الصحية، المكتب الإ

) ي ي التحاد الأورو�ب
Gerry McWeeney )2018–2011( )وهو الآن مكتب منظمة الصحة العالمية للتمثيل �ض
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 الملحق 2 
مجموعة وضع المبادئ التوجيهية

أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية مدرجون أدناه، حسب إقليم منظمة الصحة العالمية. يتم توف�ي المعلومات حول النتماءات ومجالت 
ي المجموعة وقبل كل اجتماع.تم 

ة. أكمل كل الأعضاء استمارات إعلن المصالح الخاصة بمنظمة الصحة العالمية قبل قبولهم كأعضاء �ض الخ�ب
تلخيص المصالح المعلنة أدناه. 

النتماء التنظيمي، العنواناسم
جنس تذك�ي 

ةأو تأنيث فصاح عن المصالحخ�ب دارةالإ تضارب المصالح وخطة الإ

منطقة أفريقيا لمنظمة الصحة العالمية

الأستاذة أنجيل 

ي
ما�ش

مدير وحدة أبحاث البيئة والصحة، مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا 
ج، جنوب إفريقيا  جوهانس�ب

F الصحة العامة؛ علم الأوبئة
بيئية؛ التسمم بالرصاص عند  ال

الأطفال الأفارقة

ء ي
ء مطلوبلم يرصح بسش ي

ل �ش

وفيسور  ال�ب
 Orish E

Orisakwe

ا ي وحدة علم السموم، كلية الصيدلة، جامعة بورت هاركورت، بورت هاركورت، نيج�ي

ض منظمة الأغذية والزراعة  كة ب�ي اء المش�ت اء السموم والأوبئة للجنة الخ�ب ي قائمة خ�ب
�ض

2011-2015 ،)JECFA( ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية

M بيئية علم علم السموم ال

السموم التحليىلي
ء ي

ء مطلوبلم يرصح بسش ي
ل �ش

ف لمنظمة الصحة العالمية إقليم االأمريكت�ي

وفيسور  ال�ب
ديفيد بلينجر

ي كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن )ماساتشوستس(، الوليات 
مستشفى الأطفال �ض
المتحدة الأمريكية

رئيس مجموعة وضع المبادئ التوجيهية

ض منظمة الأغذية والزراعة  كة ب�ي اء المش�ت اء السموم والأوبئة للجنة الخ�ب ي قائمة خ�ب
�ض

 2011-2015 ،)JECFA( ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية

M ات السمية العصبية تأث�ي ال
للرصاص. علم الأوبئة. الصحة 

بيئية ال

ي  ي النمو العص�ب
ر �ض ي من رصض

بداء الرأي حول ما إذا كان الطفل يعا�ض ي لإ
ي ست مشاكل تقاىصض

عمل كخب�ي شاهد �ض
ر. اعتماًدا عىل وقائع القضية، دعم  ي حدث فيها الرصض

ة ال�ت ر والف�ت نتيجة التعرض للرصاص، وشدة الرصض
ا المدعى عليه. تضمن هذا النشاط العمل كشاهد خب�ي لمعهد  انً ا وأحي انً وفيسور بيلينغر المدعي أحي ال�ب

ي تناولت فعالية 
ض للرصاص، وال�ت ي بشأن علج دراسة الأطفال المعرض�ي

ي التقاىصض
التيمور �ض ي ب

كينيدي كريجر �ض
ي هذه الحالة، لم تتعلق شهادة 

ي منع الآثار طويلة المدى للتعرض للرصاص. ومع ذلك، �ض
العلج الخارق �ض

وفيسور بيلينغر بأهداف أو نتائج الدراسة. ال�ب

لم يتم تحديد أي تضارب 
فيما يتعلق بوضع المبادئ 

التوجيهية.

الدكتورة ماري 
ض براون ج�ي

سابقا: فرع الوقاية من التسمم بالرصاص )ح�ت أغسطس/آب 2016(، مراكز السيطرة 
ا )GA(، الوليات  ت عىل الأمراض والوقاية منها )مركز السيطرة عىل الأمراض(، أتلن

المتحدة الأمريكية

(، الوليات  الآن: أستاذ مساعد، كلية هارفارد تشان للصحة العامة بوسطن )ماجست�ي
المتحدة الأمريكية

F آثار الرصاص عىل صحة الأطفال؛
منع والتعامل مع التعرض 

للرصاص

ي الوليات المتحدة بشأن تحديد ومعالجة التسمم بالرصاص لدى 
مسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات �ض

ات الرصاص  ض ك�ي ي الوضع الأولي والمستمر لمحلل نقطة الرعاية ل�ت
الأطفال. شارك مركز السيطرة عىل الأمراض �ض

كة المصنعة بشأن مشاكل موثوقية  ي الدم )LeadCare II(، وبصفتها المهنية، عملت الدكتورة براون مع الرسش
�ض

الجهاز وصلحيته.

ي 
ي حدث تسمم جماعي بالرصاص �ض

ي لتوف�ي مخّلب للأطفال �ض
نسا�ض ي تأليف ورقة تصف نتائج التدخل الإ

شارك �ض
يا. زامفارا، نيج�ي

لم يتم تحديد أي تضارب 
فيما يتعلق بوضع المبادئ 

التوجيهية.

ا  ي الأستاذة أمال
لبورد

مخرج

قسم علم السموم، مركز المعلومات والنصائح حول السموم، كلية الطب، 
المستشفى الرسيري، مونتيفيديو، أوروغواي

ية؛  بيئية البرسش مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلم السموم ال
بيئية للأطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية ي شبكة الصحة ال

عضو �ض

F .علم السموم الرسيرية والمهنية
ي للرصاص؛ 

ي والبي�أ
التعرض المه�ض
منع التسمم

و بشأن إدارة  اتيجيات ووزارة الصحة، ب�ي تقديم المشورة الرسيرية إل المنظمات غ�ي الحكومية الحيوية اس�ت
. ي

ض للرصاص من التلوث البي�أ الأشخاص المعرض�ي
لم يتم تحديد أي تضارب 

فيما يتعلق بوضع المبادئ 
التوجيهية.

وفيسور  ال�ب
فيليب جي 

لندريجان

ي Mount Sinai، مدينة نيويورك )نيويورك(، الوليات 
سابقا: مدرسة Icahn للطب �ض

المتحدة الأمريكية

الآن: معهد شيلر للعلوم المتكاملة والمجتمع، كلية بوسطن، بوسطن 
)ماساتشوستس(، الوليات المتحدة الأمريكية

بيئية مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لصحة الأطفال ال

M بيئية؛ منع صحة الأطفال ال
التعرض للرصاص

ي مرحلة الطفولة، واتخاذ 
قّدم شهادة خب�ي للحكومات الفيدرالية وحكومات الوليات حول التسمم بالرصاص �ض

ورية لحماية صحة الأطفال. جراءات القانونية رصض الموقف الذي يؤدي إل خطورة عىل صحة الأطفال وأن الإ
لم يتم تحديد أي تضارب 

فيما يتعلق بوضع المبادئ 
التوجيهية.
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أعضاء مجموعة وضع المبادئ التوجيهية مدرجون أدناه، حسب إقليم منظمة الصحة العالمية. يتم توف�ي المعلومات حول النتماءات ومجالت 
ي المجموعة وقبل كل اجتماع.تم 

ة. أكمل كل الأعضاء استمارات إعلن المصالح الخاصة بمنظمة الصحة العالمية قبل قبولهم كأعضاء �ض الخ�ب
تلخيص المصالح المعلنة أدناه. 

النتماء التنظيمي، العنواناسم
جنس تذك�ي 

ةأو تأنيث فصاح عن المصالحخ�ب دارةالإ تضارب المصالح وخطة الإ

منطقة أفريقيا لمنظمة الصحة العالمية

الأستاذة أنجيل 

ي
ما�ش

مدير وحدة أبحاث البيئة والصحة، مجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا 
ج، جنوب إفريقيا  جوهانس�ب

F الصحة العامة؛ علم الأوبئة
بيئية؛ التسمم بالرصاص عند  ال

الأطفال الأفارقة

ء ي
ء مطلوبلم يرصح بسش ي

ل �ش

وفيسور  ال�ب
 Orish E

Orisakwe

ا ي وحدة علم السموم، كلية الصيدلة، جامعة بورت هاركورت، بورت هاركورت، نيج�ي

ض منظمة الأغذية والزراعة  كة ب�ي اء المش�ت اء السموم والأوبئة للجنة الخ�ب ي قائمة خ�ب
�ض

2011-2015 ،)JECFA( ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية

M بيئية علم علم السموم ال

السموم التحليىلي
ء ي

ء مطلوبلم يرصح بسش ي
ل �ش

ف لمنظمة الصحة العالمية إقليم االأمريكت�ي

وفيسور  ال�ب
ديفيد بلينجر

ي كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن )ماساتشوستس(، الوليات 
مستشفى الأطفال �ض
المتحدة الأمريكية

رئيس مجموعة وضع المبادئ التوجيهية

ض منظمة الأغذية والزراعة  كة ب�ي اء المش�ت اء السموم والأوبئة للجنة الخ�ب ي قائمة خ�ب
�ض

 2011-2015 ،)JECFA( ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية

M ات السمية العصبية تأث�ي ال
للرصاص. علم الأوبئة. الصحة 

بيئية ال

ي  ي النمو العص�ب
ر �ض ي من رصض

بداء الرأي حول ما إذا كان الطفل يعا�ض ي لإ
ي ست مشاكل تقاىصض

عمل كخب�ي شاهد �ض
ر. اعتماًدا عىل وقائع القضية، دعم  ي حدث فيها الرصض

ة ال�ت ر والف�ت نتيجة التعرض للرصاص، وشدة الرصض
ا المدعى عليه. تضمن هذا النشاط العمل كشاهد خب�ي لمعهد  انً ا وأحي انً وفيسور بيلينغر المدعي أحي ال�ب

ي تناولت فعالية 
ض للرصاص، وال�ت ي بشأن علج دراسة الأطفال المعرض�ي

ي التقاىصض
التيمور �ض ي ب

كينيدي كريجر �ض
ي هذه الحالة، لم تتعلق شهادة 

ي منع الآثار طويلة المدى للتعرض للرصاص. ومع ذلك، �ض
العلج الخارق �ض

وفيسور بيلينغر بأهداف أو نتائج الدراسة. ال�ب

لم يتم تحديد أي تضارب 
فيما يتعلق بوضع المبادئ 

التوجيهية.

الدكتورة ماري 
ض براون ج�ي

سابقا: فرع الوقاية من التسمم بالرصاص )ح�ت أغسطس/آب 2016(، مراكز السيطرة 
ا )GA(، الوليات  ت عىل الأمراض والوقاية منها )مركز السيطرة عىل الأمراض(، أتلن

المتحدة الأمريكية

(، الوليات  الآن: أستاذ مساعد، كلية هارفارد تشان للصحة العامة بوسطن )ماجست�ي
المتحدة الأمريكية

F آثار الرصاص عىل صحة الأطفال؛
منع والتعامل مع التعرض 

للرصاص

ي الوليات المتحدة بشأن تحديد ومعالجة التسمم بالرصاص لدى 
مسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات �ض

ات الرصاص  ض ك�ي ي الوضع الأولي والمستمر لمحلل نقطة الرعاية ل�ت
الأطفال. شارك مركز السيطرة عىل الأمراض �ض

كة المصنعة بشأن مشاكل موثوقية  ي الدم )LeadCare II(، وبصفتها المهنية، عملت الدكتورة براون مع الرسش
�ض

الجهاز وصلحيته.

ي 
ي حدث تسمم جماعي بالرصاص �ض

ي لتوف�ي مخّلب للأطفال �ض
نسا�ض ي تأليف ورقة تصف نتائج التدخل الإ

شارك �ض
يا. زامفارا، نيج�ي

لم يتم تحديد أي تضارب 
فيما يتعلق بوضع المبادئ 

التوجيهية.

ا  ي الأستاذة أمال
لبورد

مخرج

قسم علم السموم، مركز المعلومات والنصائح حول السموم، كلية الطب، 
المستشفى الرسيري، مونتيفيديو، أوروغواي

ية؛  بيئية البرسش مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلم السموم ال
بيئية للأطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية ي شبكة الصحة ال

عضو �ض

F .علم السموم الرسيرية والمهنية
ي للرصاص؛ 

ي والبي�أ
التعرض المه�ض
منع التسمم

و بشأن إدارة  اتيجيات ووزارة الصحة، ب�ي تقديم المشورة الرسيرية إل المنظمات غ�ي الحكومية الحيوية اس�ت
. ي

ض للرصاص من التلوث البي�أ الأشخاص المعرض�ي
لم يتم تحديد أي تضارب 

فيما يتعلق بوضع المبادئ 
التوجيهية.

وفيسور  ال�ب
فيليب جي 

لندريجان

ي Mount Sinai، مدينة نيويورك )نيويورك(، الوليات 
سابقا: مدرسة Icahn للطب �ض

المتحدة الأمريكية

الآن: معهد شيلر للعلوم المتكاملة والمجتمع، كلية بوسطن، بوسطن 
)ماساتشوستس(، الوليات المتحدة الأمريكية

بيئية مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لصحة الأطفال ال

M بيئية؛ منع صحة الأطفال ال
التعرض للرصاص

ي مرحلة الطفولة، واتخاذ 
قّدم شهادة خب�ي للحكومات الفيدرالية وحكومات الوليات حول التسمم بالرصاص �ض

ورية لحماية صحة الأطفال. جراءات القانونية رصض الموقف الذي يؤدي إل خطورة عىل صحة الأطفال وأن الإ
لم يتم تحديد أي تضارب 

فيما يتعلق بوضع المبادئ 
التوجيهية.
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النتماء التنظيمي، العنواناسم
جنس تذك�ي 

ةأو تأنيث فصاح عن المصالحخ�ب دارةالإ تضارب المصالح وخطة الإ

ق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية إقليم جنوب �ش

الدكتورة 
تشولثيدا 
ي 

 كوماتسش
)2011 إل 

)2013

يراج جامعة ماهيدول  ي طب الأطفال استشاري - مركز السموم س�ي
أستاذ مشارك �ض

ايلند ناخون باتوم، ت
F .علم السموم عند الأطفال

الصحة العامة؛ عوامل الخطر 
للتعرض للرصاص 

ء ي
ل يوجد إجراء مطلوبلم يرصح بسش

الدكتورة أرونا 
ديوان
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الملحق 3 
الأسئلة البحثية والنتائج الحرجة والمهمة

نتائج حرجة ومهمةسؤال البحث

)GI( إزالة التلوث المعدي المعوي

ي الأفراد )P( الذين تناولوا كمية محتملة من 
�ض

الرصاص أو مركبات الرصاص، استخدموا 
تقنية إزالة التلوث المعدي المعوي )غسل 

الكامل )WBI(، الملينات  المعدة، ري الأمعاء ب
أو الفحم المنشط، التقيؤ( )I( يقلل من 
ض  امتصاص الرصاص و/أو يؤدي إل تحس�ي

�يري )O( بالمقارنة مع عدم إزالة التلوث أو 
زالة التلوث )C(؟ أي تقنية أخرى لإ

ي الدم )حرج(	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

معدل الوفيات )حرج(	 

ي واعتلل الدماغ )حرج(	 
أعراض وعلمات التسمم بالرصاص مثل المغص البط�ض

دراكية، والسلوكية العصبية، والحركية العصبية( للتسمم 	  ات العصبية )الإ تأث�ي ال
ي اختبارات معيارية ومصدقة 

بالرصاص المقاسة �ض

از أو النفايات السائلة )مهم(	  ي القيء أو غسل السوائل أو ال�ب
أجسام غريبة تؤدي �ض

زالة التلوث المعدي المعوي )مهم(	  الآثار الضارة لإ

عالج االستخالب

 ،)P( ض بالتسمم بالرصاص ي الأفراد المصاب�ي
�ض

كابرول  ي م�ي
هل علج الستخلب باستخدام ثنا�أ

ض أو إيديتات كالسيوم الصوديوم  أو بنسيلم�ي
اك مع عامل  أو السكسيمر بمفرده أو بالش�ت

نتائج الصحية و/أو  استخلب آخر )I( يحسن ال
يزيد من التخلص من الرصاص )O( بالمقارنة 

ه عوامل استخلب أو من دون علج )C(؟ مع غ�ي

ي الدم )حرج(	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

دراكية، والسلوكية العصبية، والحركية العصبية( للتسمم 	  ات العصبية )الإ تأث�ي ال
ي اختبارات معيارية ومصدقة 

بالرصاص المقاسة �ض

معدل الوفيات )حرج(	 

ي واعتلل الدماغ )حرج(	 
أعراض وعلمات التسمم بالرصاص، مثل المغص البط�ض

ات القلب 	  تأثر بالتعرض للرصاص مثل تأث�ي ي قد ت
نتائج الصحية طويلة المدى ال�ت ال
والأوعية الدموية والكىل )حرجة(

إفراز البول للرصاص )مهم(	 

تعبئة الرصاص من العظام )مهم(	 

الأحداث الضائرة المرتبطة بعلج الستخلب )مهم(	 

التدخالت التغذوية

ي 
ي الأطفال أو الحوامل أو المرضعات الل�أ

�ض
ي الدم 

ات مرتفعة من الرصاص �ض ض لديهن ترك�ي
( )P(، يؤدي التعديل  )< 5 ميكروجرام/ديسيل�ت

ي و/أو المكملت الغذائية وحدها أو 
الغذا�أ

ي أو المكملت الغذائية 
تعديل النظام الغذا�أ

ض  إل جانب علج الستخلب )I( إل التقليل ترك�ي
ي الدم و/أو الآثار الصحية السلبية 

الرصاص �ض
للتعرض للرصاص )O( بالمقارنة مع عدم 
ي أو مكملت 

ي النظام الغذا�أ
وجود تعديل �ض

غذائية )C(؟

ي الدم )حرج(	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

ي دم الحبل الرسي )حرج(	 
ض الرصاص �ض ترك�ي

دراكية، والسلوكية العصبية، والحركية العصبية( للتسمم 	  ات العصبية )الإ تأث�ي ال
ي اختبارات معيارية ومصدقة )حرجة(

بالرصاص المقاسة �ض

ض بالتسمم الشديد )حرج(	  ي الولدة والأطفال والنساء المصاب�ي
وفيات الأطفال حدي�ش

ي واعتلل الدماغ )حرج(	 
أعراض وعلمات التسمم بالرصاص، مثل المغص البط�ض

نتائج الحمل، أي المواليد الأحياء، والبقاء عىل قيد الحياة ح�ت عام واحد، والوزن عند 	 
الولدة والحالة العصبية للولدين؛ الرصاص العظمي )عند النساء( )حرج(

ض الأم )مهم(	  ي ل�ب
ض الرصاص �ض ترك�ي

تعبئة الرصاص من العظام )عند النساء( )مهم(	 

الآثار الضارة للمكملت الغذائية	 

 

P، مشكلة؛ I، تدخل؛ C، مقارنة؛ O، نتيجة
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 الملحق 4 
المراجعون الخارجيون

قائمة حسب منطقة منظمة الصحة العالمية

المنطقة الأفريقية

سيندي ستيفن

ا مركز معلومات السموم، مستشفى الصليب الأحمر للأطفال، روندبوش، جنوب إفريقي

ض منطقة الأمريكت�ي

مايكل كوسنيت

قسم الصيدلة الرسيرية وعلم السموم، كلية الطب بجامعة كولورادو، دنفر )كولورادو(، الوليات المتحدة الأمريكية

ق آسيا منطقة جنوب �ش

بانكاج بهاردواج

قسم طب المجتمع وطب الأ�ة، معهد عموم الهند للعلوم الطبية، جودبور، الهند

ناريش جوبتا

ا آزاد الطبية، نيودلهي، الهند قسم الطب، كلية مولن

سونيل كومار

ي للصحة المهنية، أحمد آباد، الهند
المعهد الوط�ض

ارشانا باتيل

ا للبحوث الطبية، ناجبور، الهند مؤسسة لت

ويناي وانانوكول

ايلند قسم الطب، مستشفى راماثيبودي، جامعة ماهيدول، بانكوك، ت

منطقة غرب المحيط الهادئ

ف بانجانيبان ل�ي
ض ، مانيل، الفلب�ي ض كلية الطب بجامعة الفلب�ي

المراجع | 87



 الملحق 5
 خرائط انسياب تلخص جوانب التعامل مع المريض

إزالة التلوث المعدي المعوي بعد ابتالع واحد أو أك�ش من   .1 
أجسام الرصاص الصلبة
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ف  ي ترك�ي
ي من ارتفاع �ف

عالج االستخالب لطفل يعا�ف  .2
ي الدم 

الرصاص �ف
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ي 
عالج االستخالب لمراهق أو بالغ مع ارتفاع �ف  .3

ي الدم
ف الرصاص �ف ترك�ي
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ف مرتفع من  عالج االستخالب المرأة حامل ذات ترك�ي  .4
ي الدم

الرصاص �ف
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