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Chromatography (HPLC) 

 Mass Spectrophotometric                              جػ/ جياز تقدير وتحميؿ الكتمة
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 تشمؿ التفاعالت المناعية ألنواع مصؿ الدـ مع خاليا محددة وتعتمد عمى تغيرات لونية.

 :من المعايير المستخدمة في تقدير السمية 
- 50LD.الجرعة المتوسطة القاتمة : 
- 50LT.متوسط الزمف القاتؿ : 
- 50LC .متوسط التركيز القاتؿ : 

 كيفية امتصاص السموم Adsorption Mechanism: 
 يدخؿ السـ جسـ العائؿ كما سبؽ بواسطة عدة طرؽ ومنيا:
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 يقـو الجمد بمجموعة مف الوظائؼ الحيوية منيا:
 أ/ دور الحماية لمجسـ مف دخوؿ المواد السامة.

 األشعة فوؽ بنفسجية الضارة.ب/ الحماية مف 
 جػ/ منع دخوؿ الميكروبات الممرضة .

 د/ يساعد في التخمص مف المواد السامة المحولة عبر التغيرات البيولوجية لممواد السامة.
 ىػ/ معادلة و الحفاظ عمى درجات الحرارة.

 و/ يضـ خاليا اإلحساس مف المؤثرات الخارجية.
 : systemRespiratoryالجهاز التنفسي  -2

 :Digestive systemالجهاز الهضمي  -3

 55متوسط الجرعة القاتمة لممادة و التي تؤدي إلي وفاة  Lethal Dose LD:50 الجرعة القاتمة
  .%مف حيوانات التجارب، وتقدر الجرعة القاتمة بعدد " ممغـ / كجـ" مف وزف الجسـ المتسـ



متوسط التركيز القاتؿ لممادة السامة التي  Lethal Concentration LC:50 القاتل التركيس
% مف حيوانات 55تدخؿ الجسـ عف طريؽ الجياز التنفس وتؤدي في وقت معيف إلي وفاة 

 .التجارب

 : السامة المادة تأثير آلية
 مف سابقا الباحث كاف ولقد يةتجريب مرحمة الى تحولت ما سرعاف وصفية بمرحمة السمـو عمـ مر

 السـ تأثير بدراسة الباحثوف بدأ ثـ ككؿ الجسـ مستوى عمى السـ تأثير يدرسالسمـو  عمـ تاريخ
 انتقؿ والفيزيولوجيا والتحميمية الحيوية الكيمياء عمـو تقدـ النسج ومع و االعضاء مستوى عمى
 الجزيئية. المرحمة ىي جديدة مرحمة الى السمـو عمـ

 : االعضاء و النسج مستوى عمى السامة المادة تأثير
 الى ستصؿ فإنيا الجسـ الى السامة المادة سمكتو الذي الطريؽ يكف ميما: الدم في التأثير 1- 

 والكريات الحمراء والكريات البالزما: وىي عمى مكوناتو تأثير السمـو ليذه يكوف اف بد وال الدـ
 الدموية وكما يمي: والصفائح البيضاء

 : البالزما عمى * التأثير
 كما الكحوؿ مثؿ االحمضاض حدوث و الدـ PH تبدؿ الى تؤدي السمـو مف العديد يوجد - 

 درجة انخفاض والكموروفوـر اإليثر مثؿ التخدير في المستخدمة الغازية بالمواد التسمـ يسبب
 في وارتفاع البالزما في توجد التي القموي التفاعؿ ذات المواد كمية في البالزما وىبوط حموضة

 البوتاسيوـ. شوارد كمية
 .البالزما بروتينات عمى المعدنية السمـو تؤثر - 
 حمض او بالفمور التسمـ يسبب فمثال الدموية الشوارد في تغير السمـو بعض تحدث - 

 زمف تطاوؿ و الدـ تخثر قابمية نقص الى يؤدي مما الكالسيـو تركيز شوارد في نقص الحماض
 .النزؼ

 فصيمة مف االفاعي لسمـو التعرض عند و بالبنزف التسمـ في لمتخثر الدـ قابمية تنقص  -
Colubrides فصيمة مف تسبب االفاعي بينما Viperides الدـ تخثر قابمية زيادة 

 حالة في كما والزنؾ والمغنيسيـو الكالسيـو شوارد تركيز خفض الى السمـو بعض تؤدي -
 بالكحوؿ. الحاد والتسمـ المزمف بالرصاص التسمـ

 الدـ. في السكر نسبة لكحوؿبا الحاد التسمـ يخفض  -
 باليود. التسمـ في التيروكسيف كتأثر احيانا البالزما ىورمونات تتأثر قد  -
 
 



 : الحمراء الكريات عمى * التأثير
والفوسفور  مثؿ والرصاص السمـو تأثرىا ببعض بسبب الحمراء الكريات عدد ينقص  -

 الييموغموبيف وخروج الحمراء الكريات انحالؿ الى تؤدي السمـو ىذه ،العطرية االمينية المركباتو 
 الى وخروج الييموغموبيف الحمراء الكريات انحالؿ الى تؤدي التي السمـو وجميع البالزما الى

 كموية. آفات الى تؤدي البالزما
 التأثير بسبب وذلؾ التصنيع عممية في نقص بسبب الحمراء الكريات في نقص يحدث كما

 او السينية لألشعة التعرض وعند بالبنزيف المزمف التسمـ في كما العظاـ نقي عمى المباشر
 الى يؤدي الذي بالرصاص التسمـ في كما الكريات شكؿ يتغير قد المشعة و المواد او النووية
 او االمينية بالمركبات التسمـ اما  Basophileحبيبية قاعدية بنى ذات حمراء كريات ظيور
 مثؿ (الحيوية باألصبغة تتموف جسيمات ذات حمراء كريات تشكؿ الى العطرية فيؤدي النترية
 في نوى ذات حمراء كريات تظير كما  Heinz bodies ىانز تدعى جسيمات) الكريزوؿ ازرؽ

 الكينيف. او بالزرنيخ التسمـ
 : الهيموغموبين عمى * التأثير

 ثنائي وحديد بروتوبورفيريف مف الييـ ويتكوف الييـ مع الغموبيف اتحاد عف عبارة ىو الييموغموبيف
 الى يؤدي مما الييموغموبيف وظيفة عمى تؤثر السمـو مف وكثيرChelatase بواسطة انزيـ 

 .المدى بعيدة اضطرابات
 : مجموعتيف في الييموغموبيف في تؤثر التي السمـو تصنيؼ ويمكف

 بغاز التسمـ في كما االبعاد ثالثية: الفراغية بنيتو تشوه ان دون معو تتحد التي السموم - 
CO وينافس ثنائي( فيو الحديدأيوف  (ىيموغموبيف كاربوكسي ليعطي مع الييموغموبيف يتحد الذي 

 . الخاليا الى تصؿ التي االوكسيجيف كمية في نقصا مسببا االوكسيجيف
 المشتقات مثؿ الفراغية: الجزيء بنية في تبدال محدثة الهيموغموبين مع تتحد التي السموم - 

 والكمورات النتريت ومركبات كاالنيميف العطرية االمينية والمشتقات فيتروبنز ايكالن العطرية النترية
 االوكسيجيف نقؿ عمى قادر غير (التكافؤ ثالثي فيو الحديد) يكوف الميتييموغموبيف حيث مشكمة

 المختمفة. الجسـ خاليا الى الرئتيف مف
 بعض بتثبيط الييموغموبيف تشكؿ عممية في اضطرابات يسبب فانو :بالرصاص التسمم  -

 في يطرح الذي Coproporphyrin III الكوبروبورفيريف صباغ يؤدي لظيور مما االنزيمات
 .بالرصاص التسمـ عمى يدؿ و البوؿ

 
 
 



 : البيضاء الكريات عمى * التأثير
 :نقصانا او زيادة البيضاء لمكريات الكمي العدد في السمـو تؤثر
 فيالبنز  مثؿ العظاـ نقي عمى تؤثر التي السمـو في البيضاء الكريات عدد ينقص: النقصاف - 

 في واضح نقص احداث والبيراميدوف السمفاميد مركبات تستطيع كما والنووية السينية واالشعة
 لدى البعض. البيضاء الكريات عدد
 العظـ نقي عمى التأثير ذات المواد ببعض التسمـ حدوث مف االولى االياـ في تحدث الزيادة:  -

 التسمـ حالة وفي الرصاص مثؿ المعدنية الشوارد ببعض التسمـ حالة عددىا في يزداد حيث
 وتزداد البيضاء الكريات عدد زيادة تسبب سامة مواد تفرز ألنيا الديداف بعض او بالطفيميات

 االلتيابية. الحاالت في ايضا
 فيبالبنز  التسمـ في الممفاويات تزداد فمثال السمـو بعض بتأثير الدموية الصيغة تتغير - 

 بالرصاص المزمف التسمـ في تزداد القاعدية كما واالشعاعات
 : الدموية الصفيحات في * التأثير

 عالج في المستخدمة المركبات وبعض فيبالبنز  التسمـ في واضح بشكؿ الصفيحات عدد ينقص
 والنووية. السينية لألشعة وعند التعرض السرطاف

 


