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 ردمان معاونت  معاونت آموزشی

 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی

 

خالت مربوط هب  دستورالعمل  مدا
 "بیماران مبتال هب مسمومیت با سرب"  

 تدوین کنندگان:

 آقای دکتر دالوری، آقای دکتر ناصری مقدم، آقای دکتر کیوان الچیان،

 دکتر شاهین شادنیا، آقای دکتر مصری آقای دکتر نصوحی، آقای

 مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی مشارکت کننده:

 انجمن علمی کلینیکال توکسیکولوژی

 انجمن علمی پزشکی قانونی

 انجمن علمی متخصصین داخلی

 

 1396خرداد 
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مقدمه:

 است شده موجب جهان در یپزشک علوم گسترش نيز و اخير سده دو در ژهیو به سالمت، یها نظام گسترش و جوامع توسعه

انداردها ، استها استيس ،راهکارهاراهنماهای بالينی ) تدوین به خود، محور سالمت ینيازها شدن برآورده منظور به كشورها تمام تقریباً كه

 راراستق چارچوب در كالن یها استيس نیتدو نيهمچن و خدمت ارائه یكم و یفيك سطح ارتقا یراستا در و پروتکل های بالينی(

 استاندارد و یپزشک مختلف حرف آموختگان دانش اراتياخت ثغور و حدود نييتع ضرورت ییسو از. دارند بر گام شواهد بر ینمبت یپزشک

 یبخش اثر نهیزه و یبخش اثر ،یمنیا شیافزا منظور به مرتبط یها شناسنامه تدوین تا شد سبب خدمات ارائه یندهایفرآ و یکیزيف یفضا

 . رديگ قرار  متبوع وزارت كار دستور در

 مصرف تیریمد و تامين عملکردها، زمينه در قضاوت جامعه، آحاد رضایت حصول و اطمينان جلب برای كيفيت گيری اندازه 

 به ند،م نظام طور به تا نمود خواهد كمك زين سياستگذاران به نيهمچن مهم نیا. باشد یم ییهانماراه نيچن تدوین ازمندين محدود، منابع

 دینما نائل دارند، سالمت هایمراقبت و خدمات ارائه به نسبت كه یاهداف به را آنان ق،یطر نیا از و نموده اقدام خدمات شیپا و توسعه

 اشدب یم تياهم حائز زين ها آن تیرعا بر نظارت ا،ــــهنماراه نیتدو بر عالوه. دهند پاسخ جامعه و مردم یازهاين به شکل نیبهتر به تا

 یهانمااهر نیتدو و یطراح. گردد سالمت خدمات ارائه نظام یور بهره و تيفيك شیافزا و مارانيب یتمندیرضا شیافزا موجب تواندیم و

 جودو به نياز كشورمان، در اكنون. دیآ یم شمار به سالمت، بخش در نینو تیریمد ابعاد نیمهمتر زمره در سالمت، خدمات یبرا مناسب

.است دهش نیتدو شواهد، نیبهتر بر یمبتن و مند نظام یکردیرو با و شده شناخته یخوب به سالمت، بخش در ملی هاینماراه رارقاست و

 محترم معاون ،«یآقاجان یحاج محمد دكتر یآقا جناب» درمان محترم معاون غیدر یب یها یهمکار از تا دارد جا انیپا در

 زين و ،ینيبال طبابت یهانماراه نیتدو تیریمد در ینيبال یراهنماها نیتدو یراهبرد یشورا و «یجانیالر باقر دكتر یآقا جناب» یآموزش

 وثرم یهماهنگ نيهمچن و ینيبال دانش تیریمد مراكز یعلم ئتيه محترم اعضاء مربوطه، یتخصص یعلم یها انجمن و بورد یها اتيه

 معاونت در همکاران ریسا و گر مهيب یها سازمان و یاجتماع رفاه و تعاون ،كار وزارت ران،یا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان

 . مینما تشکر و ریتقد یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مختلف یها

 و سالمت هتعرف و استاندارد نیتدو ،یفناور یابیارز دفتر یفن نظارت تحت شده نیتدو ینيبال طبابت یهانماراه رود یم انتظار

 تيفعال محك و عملکرد اريمع عنوان به و گرفته قرار مخاطب مراجع و نهادها یتمام تیعنا مورد ،ینيبال یراهنماها نیتدو یفن تهيكم

 . شود شناخته سالمت خدمات ارائه نظام در آنان یها

.گردد محقق ستهیشا ینحو به ر،يمس نیا در نهادن گام پرتو در كشورمان سالمت نظام یمتعال اهداف است ديام

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

 وزیر         
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 تدوین کنندگان:

آقای دکتر دالوری، آقای دکتر ناصری مقدم، آقای دکتر کیوان الچیان

دکتر نصوحی، آقای دکتر شاهین شادنیا، آقای دکتر مصریآقای 

مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی مشارکت کننده:

 انجمن علمی كلينيکال توكسيکولوژی

انجمن علمی پزشکی قانونی

 انجمن علمی متخصصين داخلی

 تحت نظارت فنی:

استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی  گروه

و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، 

اهینیمرتضی سلمان م دکتر عطیه صباغیان پی رو،  دکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری، مجیدحسن قمی،
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بسمه تعالی

 شود جا یافت می سرب در همه منجر به مسموميت می گردد.در بدن  آنسطح  رفتنباال، می باشد بيولوژیك  بدون خواصیك فلز سرب 

مقدار كمی سرب به بدن همه افراد وارد می شود كه معموالً  .مختلف ، در خانه ها و در اشياءدر هوا مثالً در اثر دود اتومبيل، بر روی زمين

تواند پيامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. در این شرایط تقریباً همه اعضای بدن، به در بدن می آنمقدار ولی  مشکلی ایجاد نمی كند

افزایش موارد مسموميت با سرب در بيشتر استان های كشور دستورالعمل  با توجه به ها و دستگاه عصبی مركزی درگير می شوند.ویژه كليه

ذیل می باشد. حبستری به شر لگری، تشخيص و درمان در بخش های سرپایی وفرآیند درمان مسموميت با سرب مشتمل برغربا

در صورتی که بیمار با عالئم زیر مراجعه نماید:

  :د / تندرنس ممکن است باشد یا نباش ،درد كوليکی و اسپاسمودیك شکم ،یبوست ،تهوع / استفراغ ،كاهش اشتهاعالئم گوارشی

لثهخط سربی روی ، عمدتا پری آمبيليکال

 بيقراری، لتارژی، سردرد، هيپرتانسيون: عالئم عصبی،Dizzines  ،پارستزی و ، انسفالوپاتی، تشنج، كاهش سطح هوشياری/ كما

Wrist Drop /Foot Drop نوروپاتی اندامها / عمدتا حركتی

باید درخصوص مواجهه با سرب از بیمار سوال شود:

 مصرف مواد مخدر خوراكی

اشتغال در چاپخانه شغل پرداخت كاری  یا

، اقدامات تشخيصی شامل موارد زیر می باشد:در صورت مثبت بودن پاسخ

CBC در :CBC  مشاهده هریك از موارد زیرمی تواند به نفع تشخيص مسموميت با سرب باشد: آنمی ميکروسيتيك ، آنمی

 هموليتيك، افزایش شمارش رتيکولوسيتی ، سندرم ميلودیسپالستيك

Peripheral blood smear در :PBS  مشاهدهbasophilic stippling .به نفع این تشخيص می باشد

DT zone Test .موميت شدت مسرنگ ایجاد شده  براساس تغيير: یك تست شيميایی كيفی كه روی نمونه ادرار انجام می شود

ارزان وسریع می باشد. "این تست نسبتا را می توان تشخيص داد.

:Blood Lead Level بدون  و سيتراته ن كاملسی خوسی 5 گيری حاوی، نمونهبه منظور بررسی سطح خونی سرب

 تشخيصی بوده ولی زمان بر می باشدقطعی ترین روش  باشد. شفاف یك لولهدر  هپارین

:سطح سرمی سرب دركودكان

        < g/dlµ5  .نرمال می باشد 

         > g/dlµ10  .مسموميت مطرح می كند
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:سطح سرمی سرب دربزرگساالن

< g/dlµ20   .نرمال می باشد

g/dlµ20-45   می باشد. مسموميت خفيف

g/dl µ45- 100  .مسموميت متوسط می باشد

>g/dlµ 100  .مسموميت شدید می باشد

عالئم بيماران با توجه به سطح سرمی سرب در جدول زیر مشخص شده است:

Blood lead concentration (µg/dL) 

Children: <40 

Adults: <40 

40-50

40-60

50-70

60-100

>70

>100

GI Tract 
Abdominal pain 

Constipation 

Abdominal pain, 

constipation, 

weight loss, 

loss of appetite 

Abdominal colic, 

vomiting 

Blood Subclinical inhibition 

of RBC enzymes 

Subclinical 

inhibition of RBC 

enzymes 

Mild anaemia 
Severe anaemia 

CNS 
Effects on IQ in 

children? 

Mild fatigue, 

irritability, 

slowed motor 

neurone 

conduction 

Fatigue, 

poor 

concentration 

[Peripheral 

neuropathy] 

Encephalopathy 

- delirium

- ataxia

- fits

- coma

Other Nil Muscle pain 

Hypertension, 

nephrotoxicity, 

lowered Vit D 

metabolism 

Hypertension, 

nephrotoxicity, 

lowered Vit D 

metabolism 

درمان:

.سنگ بنای درمان دور كردن بيمار از منشا آلودگی سرب ميباشد

 استفاده كرد.در موارد عالمتدار ميتوان از درمان چالت كننده طبق جدول زیر

 .در موارد درد شدید شکمی عالوه بر درمان چالت كننده ميتوان از درمانهای عالمتی نيز سود جست
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Chelating Therapy 

های بستری:اندیکاسیون

عالئم انسفالوپاتی

عالئم عصبی/ كليوی یا گوارشی شدید یا ناتوان كننده

همه بچه های عالمتدار

 احتمال مواجهه مجدد با سرب پس از ترخيصهمه بيماران با

باشدوادتا  بال تزریق به نياز كه ليتر بر ميکروگرم 100 باالی سطح سرب

bal  ,ca-na-edta 

نياز نباشد سوكسيمرز چنانچه یا و خوراكی باشد سوكسيمر دادن به نياز كه نباشد وادتا بال ولی باشد 100سرب باالی  سطح 

)باشد)محدودیت استفاده سيالمين پنی دی  به
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 كامل شستشوی جهت كه گليکول اتلين پلی از استفاده به نياز كه ها روده انسداد و یبوست شکم درد مثل يماران با عالیم حادب 

.باشند ضرورت اقدامات برای اورژانس در ساعت 48تا  24 حداقل است الزم ها روده

  ن نياز به سوكسيمر دارندآصورت نبود  یا در دارند و وادتا بال تزریق به نياز كه شدید نوع مسموميت شدت با زنان باردار.

مسموميت شدید شالتور یا فلزگير استفاده شودمبتال به باردار فقط برای بيماران  در خانم های تبصره:

:نکات مهم

 دارند بال تزریق نياز به 100انسفالو پاتی وسطح سرب باالی

 شود استفاده سيالمين پنی دی  نبود دسترس در اگر باشد می سوكسيمر  دارو بهترین  100تا 70بين

از نظر بروز و هر دو هفته سوال شود  حساسيت به پنی سلين آنها در مورداز باید كسانی كه دی پنی سيالمين مصرف می كنند

سلولی انجام شود. تست شمارشنوتروپنی 
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تشکر از همکاری : با

دكتر امير احمد اخوان، حسن باقری، سعيد معنوی، دكتر غالمحسين صالحی زالنی، دكتر سيد موسی طباطبایی، دكتر علی شهرامی،

مينا نجاتی، پروانه سادات ذوالفقاری، دكتر زهرا خيری، دكتر عسل صفایی، دكتر علی شعبان خمسه، سلماز سادات نقوی الحسينی،

ی، مهرناز عادل بحری، ليدا شمس، گيتی نيکو عقل، حوریه اصالنی، حامد دهنوی، دكتر محمدرضا ذاكری،سوسن صالح

مجتبی نوحی معصومه سليمانی منعم، مهرندا سالم زاده، سيد جواد موسوی، افسانه خان آبادی، دكتر


