
 يةتقدير السم Determination of Toxicity : 
من األهمية بمكان وصف تقدير حالة التسمم عند تعرض كائن ما )نبات أو حيوان( لمواد مختمفة ومعرفة 

 العالقة التي تربط التأثير الناتج لممادة الفعالة وخاليا الكائن فيما يعرف بالوصف التجريبي.
 تتضمن مراحل تقدير السمية ما يمي:

 :Test Organismاختيار كائن االختبار  -1
 ويشمل استخدام الحيوانات أو النباتات أو كائنات دقيقة مثل: البكتريا او الطحالب او الفطريات.

 ويمكن أن يكون تقدير السم  بصورتين وهما:
 هو استخدام جزء من الكائن خارج جسمه كالكبد أو الكمى لتقدير السمية. :Vitro Inأ/ 

هو استخدام الكائن ككل في معرفة وتقدير سمية مركب ما مثل )الفئران, األرانب,  :Vivo Inب/ 
 الدجاج(.

 التأثير: -2
يجب هنا اإلشارة بتسجيل جميع التأثيرات الحادثة عمى الكائن بعد تعريضه لممادة الفعالة وتتبع 

 المشاهدات وسموكيات الكائن وتشمل ما يمي:
 . Deformed Cellsأعداد الخاليا التي تحدث لها تغير  -
 .Cell Sizeأحجام الخاليا بعد التعرض لممادة الفعالة  -
 .Cell Growthالتأثير عمى مستوى النمو والتكاثر الخموي  -
 . External Behaviorsسموكيات الكائن الخارجية  -
 .Tumor Cellsأعداد األورام الناتجة  -
 كردة فعل. target cellsمن الخاليا المعرضة   Biochemical Productإنتاج مواد كيموحيوية  -

 : Duration of Experimentومدتهااختيار وقت التجربة  -3

يمكن أن يستمر من عدة ثواني إلى سنة كاممة أو أكثر فمثال اختبار حساسية العين يمكن أن تأخذ     
عدة ثواني بينما االختبارات الخاصة بالتأثير التناسمي والتكاثرية يمكن أن تمتد إلى أكثر من سنة خاصة 

 لمعرفة تأثير المادة المراد دراستها عمى عدة أجيال.

 



 :Dosesالجرعة  -4

وتتمثل في وزن المادة المراد قياس سميتها بالمقارنة مع الوزن جسم الكائن فعادة ما تقاس الجرعة بالوحدة 
(mg/Kg:ويمكن أن تأخذ صورة أقل من ذلك عمى سبيل المثال ) 

- µg/Kg  ( جزء من المميون من الجرام.) 
- Ng/kg ( جزء من البميون من الجرام.) 
- Pg/Kg ( جزء من التريميون من الجرام.) 
- Fg/kg ( جزء من األلف من التريميون من الجرام.) 

 :أمثمة لمعرفة الجرعة بالوزن 
Dose 

(mg/animal) 

Dosage(mg/Kg) Wight (g) Organism 

2.5 100 25 Mouse 

25 100 250 Rat 

50 100 500 Gena pig 

150 100 1500 Rabbet 

250 100 2500 Cat 

500 100 5000 Monkey 

1000 100 10000 Dog 

7500 100 75000 Human 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كيف يتم معرفة تناسب الجرعة بالوزن: -
 

 = 40 Units  

 

 = 2.5 mg/animal    

 

  معرفة متوسط الجرعة: 

 : oseDethal LMedium: كيفية حساب  -
 :لكي نعرف أو نصل لمحالة البد أن نعرف 

 
 
 

 

 

 

  االختبار الذي يجرى عمى الحيوانات بطريقةIn Vivo : 
 البد من معرفة عدد ونوع الحيوان الذي تجرى عميها التجربة.

 . Duplicateإذا كان االختبار عمى حيوانين يسمى  -
 . Triplicateحيوانات يسمى  3إذا كان االختبار عمى  -

 
 
 

 Mouse  القياسية الفأر وزن وحدة

 الجدول من Mouse وزن

Dosage (Mg/Kg) 

Units 

 

LD100 %      100 قاتلة تكون للحيوان أعطيت لو 

LD50   الحيوانات من% 50 لـ القاتلة النسبة متوسط

LD0  تعيش الحيوانات جميع فإن للحيوان أعطيت لو

Duplicat

e 

1ml. 

Mouse 

3ml. Rat 5ml. 

Rabbet متساوية الجرعة 

 الحيوانات في

Triplicat

e 

1ml. 

Mouse 

3ml. Rat 5ml. 

Rabbet 



  Triplicateو    Duplicateفي االختبارات العممية يجب عمل  -
 .(mg / Kg / Body Wight)األوزان المستخدمة لها وحدات  -
 البد أن تكون الوحدات متناسبة مع األوزان: -

(Wight/Wight)               
(W/W)                      

ذا كان الجسم المراد أصغر يجب أن تحول الوحدة  المادة المراد حسابها البد أن تقاس بوحدة األوزان وا 
  25g / 1000g                                                            مثل: Kgإلى 

  = 0.025 Kg                                                                                              
 ممحوظة:

 قياسية وحدات
 mg متوسط وزن العينة 

 Kg متوسط وزن الحيوان

 mg/Kg الجرعة األصمية

 mg/Kg الجرعة المخففة

 mg/Kg 

Mouse unit (MU)  )هي وحدة دولية تطمق عمى حيوانات التجارب( mg/Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مسائل حسابية:
( وكان متوسط وزن D.Wماء معقم ) 1mLومذابة في  1mgإذا كانت الجرعة المستخدمة تساوي   -

 ؟LD100, فأحسب 25gالحيوان هو 
 1mg(=                                                mgرام )غمتوسط وزن العينة بالمممي الحل:  

 رام فيجب تحويمه إلى كيموجرام:غإذا كان وزن الحيوان بال
 (= Kgرام )غالحيوان بالكيمو متوسط وزن 

   = 0.025Kg  25g / 1000g 
لذلك يتم حسابها وهي الجرعة  LD100إذا كانت الجرعة القاتمة عمى جميع الحيوانات تسمى 

  Full strengthاألصمية أو الكاممة تسمى 
تكون  1Kgفاذا كان الوزن  0.025Kgيقابمه  1mg= كل LD100 (F.S)الجرعة األصمية: 
 الجرعة الكاممة كما يمي:

 
 

 ؟ س: كيف يتم معرفة 
 ماء مقطر  1mLمن العينة تضاف لها  1mgيجب أوال تخفيف العينة مثاًل:  

 أو أيضا يكون تخفيف تضاعفي ....
 .Recovery ,LD0* إذا لم تؤثر الجرعة عمى المريض تعتبر غير قاتمة وتسمى 

   LD50 (.d.s)( 10%تركيز الجرعة المخففة )  -1

40mg/Kg x 10% =  4mg/kg             
 LD50 (.d.s)( 20%تركيز الجرعة المخففة ) -2

40mg/Kg x 20% = 8mg/Kg 

d.s.  :diluted strength )الجرعة المخففة( 
 
 
 

1mg  0.025 Kg    

  X                  1 Kg     

X= 40mg/Kg 



 ممحوظة:
بمعنى إذا مات الحيوان في ساعة ومات الحيوان اآلخر في نفس الساعة تكون  :الوقت الزمني لموت الحيوان 

ذا كان الحيوان قد مات في يوم أو ساعة ومات  الجرعة صحيحة ويجب أن تكون الفوارق الزمنية ضئيمة, وا 
 الحيوان اآلخر في فارق زمني بعيد فإن الجرعة تكون خاطئة.

 
 :مفهوم الجرعات 

يعتبر مادة سامة عمى أساس الجرعة فاألوكسجين والماء والشوكوالتة  كل عنصر أو مركب يمكن أن -
يمكن اعتبارها مواد سامة إذا زادت عن الجرعة المسموح بها لذلك فالمقولة: أن كل المواد سامة 
وليس هناك مواد غير سامة وكذلك المادة العالجية عمى أساس الجرعة الزائدة عن الحد المسموح به 

 حة.)سامة( تعتبر صحي
الجرعات الدوائية تعطى عمى معرفة تجريبية سابقة بالتأثير الضار إذا زادت الجرعة, ونهاية التأثير  -

Respond Effect .وعادة تسبب وفاة 
  تقدير الجرعات في اختبار السميةDetermination of Doses : 

الكائن أو جزء منه وعادة تقدر الجرعة السامة بدقة والمؤثرة عمى إنتاج التغيرات الفيسيولوجية في  -
 تكون حرجة أو صعبة.

الالزمة  Minimum Doseإذا تشابه لجميع الجرعات فالحاجة تكون ممحة لمعرفة الجرعة الصغرى  -
 إلحداث األثر.

 :اختيار الجرعة قد يكون 
- Logarithmic Sequence وتتميز فيها منع التداخل بزيادة مدى أعداد الجرعات التي يمكن :

 في التجربة:استخدامها 
 (,,0 – ,0 – 0 – 00, – 0,0,مثل: )

- Linear Sequence.وتتميز فيها زيادة مدى التداخل المحتمل في الجرعات إلحداث التأثير : 
 (.,0 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 0مثل : )

 


