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 Toxicology                                                             السموم     عمم

 هو العمم الذي يختص بدراسة التأثير الضار لمختمف المواد عمى صحة الكائنات الحية. عمم السموم:

 ها هى تعريف السوىم؟ 

ْٙ عجبرح عٍ يجًٕعخ يٕاد راد أطم كًٛٛبئٙ أٔ َجبرٙ أٔ فٛسٚبئٙ رحذس اػطراة عبو ٚظبحجّ خهم 

 ٔظٛفٙ أٔ رذيٛر نهخالٚب ثطرٚمخ رخظظٛخ اَزمبئٛخ. 

 ها هى الهدف هن دراسة السوىم ؟ 

 انزعرف عهٗ إَٔاع انكبئُبد انحٛخ انًسججخ نهسًٕو ٔرنك نزفبد٘ انزعرع نٓب ٔانزمهٛم يٍ أخطبرْب.

  هاهي أهن الوسويات العلوية الدالة على السوىم؟ 

Toxins – Poisons – Venoms 

  تعريفات هاهةGeneral Terminology : 

- Toxins: 

أٔ حٕٛاَٙ   Phytotoxinsْٙ عجبرح عٍ يجًٕعخ يٕاد رفرز يٍ كبئُبد حٛخ يٍ أطم َجبرٙ 

Zootoxins   ٘أٔ ثكزٛرbacteriotoxins  .ٖٔانزٙ نٓب أصرا ً ػبرا ً عهٗ انكبئُبد انحٛخ األخر 

- Poisons: 

ْٙ عجبرح عٍ يٕاد يزُبْٛخ انظغر فٙ األحجبو انجسٚئٛخ رعًم عهٗ رذيٛر انخالٚب عٍ ؽرٚك ٔلف 

كًب فٙ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انزٙ رذخم   Target Cellular Functionانُشبؽ انخهٕ٘ نهخالٚب انًسزٓذفخ

 فٙ طُبعخ األدٔٚخ.

- Venoms: 

 ْٙ عجبرح عٍ يجًٕعخ يٕاد رفرز يٍ كبئُبد حٕٛاَٛخ يحذدح يضم انعمبرة ٔاألفبعٙ ٔانُحم ٔانًُم.

 :هصطلحات للسوىم 

- Toxicity: 

 عجبرح عٍ ٔطف حبنخ انزسًى.

- Toxicant: 

 عجرح عٍ ٔطف لذرح انًبدح إلحذاس انخهم انٕظٛفٙ فٙ انخالٚب انًظبثخ.

- Xenobiotic: 

 كًٛٛبئٛخ سبيخ راد يُشأ غٛر خهٕ٘.عجبرح عٍ يٕاد 

- Antidotes: 

عجبرح عٍ يٕاد يٍ أطم َجبرٙ نٓب انمذرح عهٗ إثطبل يفعٕل انسًٕو عٍ ؽرٚك إحذاس رحرٚر 

ٔرعرف فٙ ثعغ األحٛبٌ ثأنـ   Surface Coatingنهًركجبد انسبيخ ٔرغهٛف أسطح انخالٚب 

Antitoxins. 

- Toxoids: 

 َزٛجخ يعبيهخ كًٛٛبئٛخ أٔ حرارٚخ أٔ فٛسٚبئٛخ. Attenuatedعجبرح عٍ سًٕو فمذد سًٛزٓب 

- Pathogenicity: 

 لذرح انًٛكرٔة عهٗ إحذاس انًرع أٔ إحذاس رهفب فٙ أَسجخ انعبئم.

- Virulence: 
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ْٙ عجبرح عٍ دالنخ شذح انًرع َزٛجخ نذخٕل أجساء يٍ انًٛكرٔة أٔ أحذ يُزجبرّ انسبيخ إنٗ جسى 

 انعبئم.

- Toxigenicity: 

 ح انًٛكرٔة عهٗ اَزبط انسًٕو.لذر

- 50LD: 

% يٍ حٕٛاَبد انزجبرة عُذ إعطبئٓب يمذار يعٍٛ يٍ انسًٕو 05يمذار انجرعخ انالزيخ نمزم 

 ثطرٚمخ يحذدح.

- In Vitro: 

 إَزبط أٔ يعبنجخ نًٕاد خبرط جسى انكبئٍ انحٙ.

- In Vivo: 

 إَزبط أٔ يعبنجخ يٕاد داخم جسى انكبئٍ انحٙ.

- Prophylactic Immunization: 

 اسزخذاو نهزٕكسٛذاد )يركجبد غٛر َشطخ( فٙ انٕلبٚخ يٍ األيراع.

- Hypersensitivity : 

 زٚبدح انحسبسٛخ رجبِ أحذ انًركجبد يًب لذ ُٚعكس سهجب عهٗ انٕظبئف انفٛسٕٛنٕجٛخ نهجسى.

- Antibodies: 

خ يٍ انسًٕو أٔ أجساء يٍ أجسبو يؼبدح يُبعٛخ يُزجخ داخم انجسى رعرػذ نجرعبد يزفبٔر

 انًٛكرٔة.

- Antigen: 

 عجبرح عٍ يحفساد نزكٍٕٚ أجسبو انًُبعٛخ .

- Active Immunized: 

 يمذرح انشخض عهٗ إلَزبط انسًٕو داخم خالٚبِ.

- Passive Immunized: 

يُبعخ يكزسجخ يٍ يؼبداد انسًٕو يعذح يسجمب فٙ أجسبو كبئُبد أخرٖ يضم : األثمبر, انخٕٛل, 

 انخُبزٚر, انمردح,

  وصف حالة التسونToxicity Characterization : 

- Acute Toxicity: 

ٔطف حبنخ انزسًى انحبد عٍ ؽرٚك انزعرع ألحذ انًٕاد انسبيخ ٔفٙ انغبنت ٚحزبط انشخض أللم 

سبعخ نحذٔس ٔفبح ٔعبدح يب ٚكٌٕ انزذيٛر انخهٕ٘ ًٚكٍ انشفبء يُّ إرا رى إسعبفّ فٙ انٕلذ  42يٍ 

 انًُبست حٛش رمٕو انخالٚب ثئسزعبدح َشبؽٓب يرح أخرٖ.

- Chronic Toxicity: 

ًى نفزرح ؽٕٚهخ عٍ ؽرٚك انزعرع نجرعبد طغٛرح دٌٔ عهى انشخض ٔعبدح يب ٔطف حبنخ انزس

 ٚكٌٕ انزذيٛر انخهٕ٘ غٛر لبثم السزعبدح انُشبؽ انخهٕ٘ يرح أخرٖ.

  هراحل حدوث التسونToxicokinatics : 

ْٙ عجبرح عٍ ٔطف شبيم نًراحم حذٔس انزسًى ٔانزفبعم انحبدس ثٍٛ انًبدح انسبيخ ٔجسى انكبئٍ انحٙ 

 ٙ عهٗ انُحٕ انزبنٙ:ْٔ

- Exposure: 
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 انعغ. –انمرص  –انشى  –انشرة  –انزعرع نهًبدح انسبيخ عٍ ؽرق األكم 

- Absorption: 

 انطرٚمخ انزٙ ٚزى ثٓب دخٕل انًبدح انسبيخ.

- Distribution: 

 كٛفٛخ اَزمبل انًبدح انسبيخ داخم جسى انكبئٍ انحٙ.

- Storage & biotransformation: 

كٛفٛخ رخسٍٚ انًبدح انسبيخ داخم أَسجخ انكبئٍ أٔ ؽرٚمخ رحٕٚر انزركٛت انكًٛٛبئٙ نهًبدح انسبيخ يًب 

 . Detoxificationٚؤد٘ إنٗ َسع انسًٛخ 

- Elimination: 

 ؽرد انًبدح انسبيخ يٍ داخم انكبئٍ انحٙ عٍ ؽرٚك اإلخراط كبنجٕل ٔانعرق.

  ديناهيكية التسونToxicodynamics: 

 نهطرٚك انزٙ رزجعٓب انًبدح انسبيخ إلحذاس انؼرر فٙ أَسجخ انعبئم ٔرحذٚذا عهٗ:ْٕ ٔطف 

 . كبنُٕاحانخهٛخ األسبسٛخ  عؼٛبدثعغ  -

 انخهٕٚخ. كبإلَسًٚبدانًكَٕبد انخهٕٚخ انٓبيخ  -

 انزفبعهٛخ األٚؼٛخ . انًسبرادإحذاس خهم فٙ  -

 انخهٕ٘. انزكبصرانزأصٛر عهٗ  -

 

 للسموم التعـرض طرائق Routes of Exposure : 

 :منها للسموم التعرض كيفية لوصف طرق عدة هناك

1- Injection : الوريد في إما الجلد تحت عادة ويكون الحقن Intravenous التجويف في أو 

 . Intraperitoneal البريتوني الغشاء تحت البطني

2- Oral: الهضمي الجهاز – الفم طريق عن. 

3- Inhaling: التنفسي الجهاز – التنفس طريق عن. 

 السموم تصنيف Classification of Toxicants: 

 .الغبار – الجوامد – السوائل – الغازات:  مثل فيزيائية صفات ذات مواد -

 مخلفات – الهواء – المطهرات – الحافظة المواد – الحشرية المبيدات:  مثل العام اإلستخدام مواد -

 .صناعية سامة

 .جينية طفرات تحدث مواد – المسرطنة المواد:  مثل العامة الصحة على سلبا تؤثر مواد -

 .الجاليكول – العطرية األحماض:  مثل عطري كيميائي تركيب ذات مواد -

 .كلوية سموم – عصبية سموم – الكبدية سموم:  مثل التأثير بنوع ترتبط مواد -

 .مهلوسة مواد – مخدرة مواد – منبهة مواد:  مثل التأثير بطريقة ترتبط مواد -

 السموم علم أقسام Branches of Toxicology : 

- Environmental Toxicology. 

- .Forensic Toxicology 

- Genetic Toxicology. 

- Industrial Toxicology. 

- Immunotoxicology . 
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- Food Toxicology. 

- Analytical Toxicology. 

- Hepatotoxicology. 

- Neurotoxicology. 

- Occupational Toxicology. 

- Microbial Toxicology. 

 

 :مقدمة تاريخية عن السموم البكتيرية 
عندما اكتشف عالم  و1880كانت البداية الحقيقية لسمسمة االكتشافات في مجال األحياء الدقيقة في عام 

التي سميت   Attenuated Pathogenاألحياء الشهير لويس باستير أن استخدام الممرضات المضعفة 
يمكن لها حماية ووقاية الحيوانات ومعالجة أمراض مميتة مثل:   Live Vaccineفيما بعد بالمقاح الحي 

 . Choleraوكوليرا الدجاج  Anthraxوالجمرة الخبيثة  Rabiesداء الكمب 
وجد أن بعض الممرضات تنتابها حاالت من الضعف وعدم المقدرة عمى انتاج سموم وبالتالي يمكن 

 .Protective Immune Responseستخدامها إلنتاج مواد مناعية فيما يعرف بالــ ا
وساعد ذلك عمى ظهور نتائج   Enterotoxinsم دراسات تفصيمية لمسموم المعوية 0791شهد عام 

لدراسات تركيبية عن األغشية الخموية وتراكيبها الدقيقة عالوة عمى محتويات تمك األغشية مما ساعد في 
وكما أن بعض السموم تتفاعل مع مستقبالت محددة   Mode of Actionطريقة عمل السموم توضيح 

Specific Receptors  عمى أسطح الخاليا المعرضة لإلصابة كخطوة أولى تميها استجابة الخاليا
حداث السمية أو التمف لألغشية الخموية.  والتقاط السيتوبالزم لمسموم وا 

 وفي النهاية تم ما يمي:
 صل الى التفريق بين السموم العضوية وغير العضوية.التو  -
 التعرف عمى التركيب الدقيق لمسموم البكتيرية والفطرية. -

 
   الصفات العاهة للسوىم البكتيريةGeneral Features of Bacteria Toxins: 

 تنقسم السموم البكتيرية إلى مجموعتين أساسيتين ومجموعة جديدة هي :
 :Exotoxinsسموم خارجية  -1
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هي سموم تفرز من الخاليا البكتيرية وتنتج في داخل الخاليا الحية وتفرز خارج الخاليا عن طريق 
الخاصية اإلسموزية وتظهر في الطور الموغاريتمي والثبات بحيث يكون الجدار في حالة متماسكة 

 .In Toot Cell Wallوطبيعية دون وجود أي تكسير فيه 
 :Endotoxinsسموم داخمية  -2

وتخرج عند تكسير الجدار وموت الخاليا لبعض البكتريا  الجدار الخمويسموم موجودة ضمن مكونات 
 وعمى األخص السالبة لصبغة جرام وتظهر في الطور الموت.

 :Exotoxins Falseسموم خارجية كاذبة  -3
 Cellتفرز سمومها داخل الخمية البكتيرية ثم تخرج تمك السموم عند موتها و تحمل الجدار الخموي     

Wall Lysis. 
 :صفات السموم البكتيرية 

 سموم بكتيرية داخمية سموم بكتيرية خارجية
تدخل في تراكيب الجدار الخموي لمبكتيريا  تنتج داخل الخمية ثم تفرز لمخارج.

 جرام.السالبة لصبغة 
 , Polypeptidesتتركب من مواد بروتينية 

الف  711ويصل الوزن الجزيئي يصل إلى 
 دالتون.

وهو   Lipaseتتركب من معقد من الدهون 
المسؤول عن السمية وجزء آخر كربوهيدراتي 

 .Lipopolysaccharide( LPSيعرف بـ )
غير ثابتة كيميائيا وحراريا حيث تفقد جزء كبير 

تعريضها لدرجات حرارية أعمى  من السمية عند
 م.˚91من 

ثابتة حراريا نسبيا عند تعرضها لدرجات أعمى 
 م.˚91من 

 -  Antigenicتعتبر مضادات جينية  -
تكون اإلصابة مرة واحدة ثم يعمل الجسم لها 

 مناعة 
أي ان لها لقدرة عمى توليد مواد مضادة  –

 لمسمية ومن ثم معادلة السمية.

حيث تتكرر  –ال تعتبر مضادات جينية  -
 اإلصابة بعد العالج 

أي ال تحفز لتكوين مضادات السموم ولكنها  –
 تحفز لتكوين أجسام مضادة.

ال تتحول إلى توكسيدات إذا تم معاممتها تتحول إلى توكسيدات إذا تم معاممتها 
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 بالكحوليات و األحماض.  بالكحوليات واألحماض.
اتمة لمحيوانات بجرعات شديدو السمية وق

 ضئيمة.
ضراوة السمية عالية ويحتاج حيوان التجارب 

 رامات.غيكرو اإلى بضع مئات من الم
 تسبب حمى لمعائل. تسبب حمى لمعائل. ال

تخرج عند موت الخمية أو تحمل الجدار  تفرز بواسطة الميكروبات الحية.
 الخموي.

 

 الجسم:العوامل التي تؤثر عمى فعل السموم داخل 

 ( عوامل تعود لمسم نفسه وتشمل :1

بصـورة عامـة تـزداد السـمية كممـا زادت كميـة السـم المتناولـة ولكـن فـي بعـض االحيـان كمية السم ) الجرعة( :  -1
يؤدي تناول كمية كبيرة من السـم الـى حصـول تقـيء شـديد ممـا يسـرع فـي طـرح السـم خـارج الجسـم , كمـا ان تنـاول 

ض السـموم قـد تـؤدي الـى ظهـور تـ ثيرات شـديدة وتعـرف الجرعـة القاتمـة الي مـادة بانهـا كميات صـغيرة جـدام مـن بعـ
 اصغر كمية من السم يؤدي تناولها الى الوفاة.

اذ تظهــر اعــراض التســمم بســرعة فــي حــاالت الحقــن الوريــدي والعضــمي يميهــا تنــاول طريقةةة تعةةاطي السةةم :  -2
المبطنة لممهبـل والمسـتقيم وابطـر طريقـة لالمتصـاص هـي  السموم عن طريق الفم واالمتصاص من خالل االغشية

 عن طريق الجمد.

 اذ تمتص الغازات اسرع من السوائل والتي بدورها تمتص اسرع من السموم الصمبة.الطبيعة الفيزياوية لمسم:  -3

 ( عوامل تعود لمشخص وتشمل:2

 حالة المعدة: -1

 صورة اسرع من المعدة الحاوية عمى الطعام.يحدث االمتصاص في المعدة الفارغة بأ(  االمتصاص: 

 يقمل الطعام الدهني امتصاص الزرنيخ ولكنه يزيد من امتصاص مركبات الفسفور.ب( طبيعة محتويات المعدة : 
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ـــــاول سيانيجةةةةةة( افةةةةةرازات المعةةةةةدة :  ـــــة ديكـــــون تن ـــــدل االشـــــخاص المصـــــابين بالالكموري ـــــر مـــــؤذي ل البوتاســـــيوم غي
achlorohydria الى السيانيد المسؤول عن الفعل السام. النه اليتحول 

اذ يتحمل االطفال جرعات كبيرة نسبيام من االتروبين بينما اليحتممون الجرعـات الصـغيرة مـن عمر الشخص :  -2
 المورفين .

اذ ان االشخاص الذين يعتادون تناول بعض المواد الى درجة االدمان كالكحول :   toleranceالتحولقابمية  -3
 والكوكائين يستطيعون تحمل كميات كبيرة منها قبل ان تظهر اعراض التسمم. والمورفين

عمى عكس التحمل , قد تظهر اعراض تسممية خطيرة عند تعـاطي :   hypersensitivityفرط الحساسية  -4
 المواد الول مرة كفرط الحساسية لاليودايد.

ثير بعض المواد اذ قد يـؤدي المـورفين الـى حيث يحدث فعل عكسي لت :   idiosyncrasyالسنطبيعة تأثير  -5
 حدوث تهيج بدل من تثبيط الجهاز العصبي المركزي.

اذ تؤدي امراض الكبد والكمى الى انخفاض قابمية الجسم عمى ازالة وطرح السموم االصابة ببعض االمراض :  -6
              بينما تؤدي االصابة بذات الرئة الى انخفاض ت ثير الكحول عمى الجسم.


