
 الشبكي: البطاني الجهاز في و العظام نقي في التأثير - 2
 المواد من كبيرة لجرعات التعرض او نيبالبنز  التسمم عند وتضمر الدم لعناصر المولدة االنسجة ىذه تتخرب
 ىذه فتتضخم المشعة المواد من صغيرة لجرعات التعرض عند مرضي, اما تضخم الضمور ىذا ثم يعقب المشعة
 . التعرض من االولى االيام في الدم زيادة لعناصر يسبب ما ىذا و تتخرب ثم البداية في النسج

 : الهضمي الجهاز عمى التأثير - 3
ىذه  تشاىد و السموم من الجسم لتخميص دفاعية فعل ردود انيا عمى واالسيال االقياء ظاىرتي الى النظر يمكن

السامة التقيؤ  لممادة النوعي التأثير عن االعراض ىذه فصل يمكن ال لذلك التسمم حاالت اغمب في االعراض
 الجممة عمى المباشر التأثير نتيجة يحدث البطن وعضالت الحاجز لمحجاب ومفاجئ عنيف تقمص عن الناتج

 النيايات في السموم من معينة ألنواع المخرش التأثير نتيجة يحدث االبومورفين او تأثير مثل المركزية العصبية
 المعوية الحركات تنشيط نتيجة اما فتحدث االسيال ظاىرة النحاس, اما مركبات او االيبيكا مثل معديةال العصبية

 االمعاء مخاطية تخريش بسبب الودية, او نظيرة الجممة العصبية في السامة المادة تحدثيا التي االثارة نتيجة
 . في االمعاء الجسم لسوائل المعوية الغدد افراز في افراط دوثحو 

 : الهضم جهاز عمى السموم بعض تأثير عمى امثمة
 الجياز مخاطية تخريش يسبب والفينوالت القوية االسس و الحموض مثل الكاوية لممواد المباشر التأثير - 

 الشدة. متفاوتة تقرحات ويسبب اليضمي
 اليضم. جياز طول عمى حرقة يسبب المعدنية الشوارد بجميع الحاد التسمم - 
 ) بالرصاص المزمن لمتسمم المميزة االعراض احد (قوي معدي مغص يسبب بالرصاص المزمن التسمم  -

 : فمثال السموم عن بعض انواع تحريلم طرائق لمباحث يمهد القيء مالحظة: لون
 العضوية. الفوسفورية الحشرات بمبيدات التسمم عمى يدل ان يمكن لمقيء االزرق المون - 
 النحاس. كبريتات عمى يدل المخضر االزرق المون - 
 دموية. خثرات عمى يدل البني المون - 
 : الكبد عمى التأثير - 4

 تؤذيو و بو ستمر النيا الجسم تدخل التي السامة المواد معظم ضد لمجسم الرئيسي الدفاع خط الكبد يشكل
 ىكذا و الكبدي الشريان بواسطة العام الدوران دم يمر و الكبدي البابي الوريد بواسطة يمر االمعاء من اآلتي الدم
 او عاجال تمر مباشرة الدم الى تدخل التي او اليضم جياز طريق عن الجسم الى تدخل التي السموم جميع فان

 . فيو بصمتيا تترك و الكبد في آجال
 : متعددة اشكاال الكبد عمى التأثير يأخذ
 والتتراسيكمين CCl4 كربونو كمور  ورباعي بالكحول المزمن التسمم حالة في كما: تشمع الى يتطور قد تميف - 
 االمانيت. فطر انواع وبعض والزرنيخ بالفوسفور التسمم في كما: شحمية استحالة - 
 .الييدروجين بزرنيخ التسمم: يرقان - 



 آزوبنزن امينو ميتيل دي مثل AZO آزو مجموعة من الممونات لبعض المزمن التعرض عند: الكبد سرطان - 
الكمور  ومركبات العطرية االمينات لبعض التعرض كذلك, االفالتوكسين مثل الفطرية السموم لبعض التعرضاو 

 العضوية.
 .بالباراسيتامول التسمم في يحدث: الكبد تنخر  -
 العضوية. الكمورية الحشرات بمبيدات التسمم في: الكبد تضخم - 
 : السموم من العديد في فيشاهد الكبد وظائف عمى التاثير اما
 القموية. الفوسفاتاز ارتفاع الى يؤدي بالكادميوم التسمم - 
 الدم. تخثر عممية وتاثر البروترومبين تشكل نقص الى يؤدي كومارول الدي بمشتقات التسمم  -

 الكبد في الصفراء انحباس فيحدث عشر واالثنى الكبد بين الواصمة المرارية القناة فتحة بشدة المورفين يقبض - 
 االنسدادي. باليرقان المريض يصاب و الكبد داخل الدقيقة المرارية القنوات تتمف ذلك تكرار ومع
 مكان نسيجية الياف تتشكل و الباب وريد لفرع المجاورة خاصة الكبدية الخاليا في تخرب يسبب الكوكائين  -

 كبدي. تميف يسبب قد مما التالفة الخاليا
 الكبد. في شديد التياب ويحدث باالمفيتامينات التسمم في الكبدية الخمائر ترتفع  -
 : التالية لألسباب السامة المواد من بالكثير بشدة الكمية تتأثرالكمية:  عمى التأثير - 5
 فييا. والمتكرر السريع الدم سريان  -
 مستقمبات. الى السمية لممركبات الحيوية والتحوالت المواد تركيز عمى قدرتيا - 
 الجسم. من السموم اغمب لطرح الرئيسي الطريق ىي  -

 افراز في اضطرابا او الكمية في التهابا او تخيشا محدثة الكموية الجسيمات بنية في تبدال السموم بعض تسبب
 . مباشر غير او مباشر يكون ان يمكن التأثير البول وهذا

 : المباشر التأثير
 في والكادميوم الزئبق شوارد خاصة و الثقيمة بالمعادن المزمنة التسممات ىو المباشر التأثير عمى االمثمة اىم من

 : عمى التسمسل المرحمة ىذه في ويظير ويتخرب الخموي النسيج يصاب االولى المرحمة في بالزئبق التسمم حالة
 البول. في الدم ظيور - 
 البول. في بروتين - 
 البول. افراز في خمل - 
 .الدم في والكرياتينين البولة تركيز من يرفع مما البول في انقطاع  -
 االحمضاض. اعراض تظير - 

 تمك بروتينات في الموجودة SH زمرة مع باتحاده القريبة االنبوبية الخاليا اغشية عمى الزئبق تأثير * يظير
  . االغشية



 الميتالوثيونين ببروتين الكمى في الكادميوم يرتبط حيث القريبة الكموية أذى في النبيبات الكادميوم * يحدث

Methallothionen  زمرة من كبيرة كمية عمى الحاوي SH الكمى  يحمي مما المعادن مع االتحاد عمى القادرة
 . لمكمى تمف ويسبب الخمية داخل الميتالوثيونين من المعدن يتحرر قد انو اال ىذا المعدن من

 وظائفيا. ويثبط لمميتوكوندريا ضرر الكموية النبيبات عبر امتصاصو بعد الرصاص يسبب ان * يمكن
 نسيجيا في المباشر التاثير طريق عن الكمية التياب الى الكربون كمور برابع التسمم * يؤدي
 : المباشر غير التأثير
 :السموم من الكثير فيىذا النوع من التأثير  يشاىد
 الييدروجين زرنيخ مثل الدم في انحالل تسبب التي السموم - 
 الميتييموغموبين. تشكل تسبب التي السموم - 
 الكالسيوم راسب لممح مشكال الكالسيوم مع بدوره يتحد حامض الى الجسم في يستقمب والذي بالغميكول التسمم - 

 الكموي. النسيج تخريش الى ويؤدي
 متابعة فان لذلك النوعية من عالية درجة عمى الكموي القصور من بأشكال تتميز المزمنة التسممات معظم ان

 . تطورىا ومدى االصابة عن واضحة فكرة تعطينا المزمنة التسممات في فحص البول
 التنفسي: الجهاز عمى التأثير - 6

 وتعبرىا كبيرة سطحية بمساحة الرئة وتتمتع CO2 وطرح باألوكسيجين االنسجة تزويد ىي لمرئة االساسية الوظيفة
 الدموية. الدورة في الموجودة السامة لممواد ايضا يعرضيا مما الدم من كبيرة كميات
 الحيوي االستقالب انزيمات من عالية مستويات عمى تحتوي الرئة فان والكمى الكبد من كل مع الحال ىو وكما
 ,اليواء من كبيرة احجام بتبادل تقوم السموم وكذلك وتثبيط تنشيط في ىاما دورا تمعب فيي وبالتالي السامة لممواد

 الدقيقة والجزيئات التبخر والغبار سريعة وابخرة السوائل السامة الغازات التنفسي الطريق عبر وتطرح وتدخل
 السموم. من بكثير الرئة تأثر الى يؤدي مما اليواء في المعمقة

 شييق عممية كل في يدخل و الدقيقة في مرة 16 - 18 بين ما الراحة حالة في يستنشق المتوسط االنسان ان
 ) مكعب متر 11 - 12 تقدر ساعة 24 خالل الرئتين تدخل التي اليواء كمية (اليواء من مل  500حوالي

 الدم في بسرعة تركيزىا ويتزايد الجسم ستدخل فإنيا منخفضا اليواء في السامة المادة تركيز كان وميما ليذا و
 . السم عمى الحاوي لموسط التعرض مدة ومع اليواء في تركيزىا مع طردي بشكل وذلك المختمفة وباقي االنسجة

 : تسبب ان يمكن الرئتين الى تدخل التي السموم ان
 تتمثل االعراض حيثSO2 ,NO2  , (O3فوسجين, ,كمور (والخانقة المخرشة الغازات مثل : موضعي * تاثير

 .الرئتين تخرش ولعابي انفي سيالن شديد سعال: يمي بما
 الرئتين في الغازي التبادل تفاعالت في تؤثر * 
 ثم من و الدم الى لتصل فييا التاثير دون التنفسية المخاطية الظيارة تعبر ان يمكن السامة الغازات بعض * 

 الجسم. انحاء في تنتشر



 تقمصات يرافقيا التنفس في بصعوبة المتسمم فيصاب التنفسية المجاري في تخرشا تحدث السامة * الغازات
 الحاجز. والحجاب الصدر عضالت وخاصة عنيفة عضمية
 و طبيعيا اليواء في االوكسيجين تركيز يبقى حيث Suffocation الخنيق اسم السابقة االعراض عمى يطمق
 : متعاكسين تأثيرين عن الخنيق ينتج
 الزفير و الشييق عممية في تباطؤ الى يؤدي حيث العموية التنفسية المجاري تخرش  -
 التنفسية الحركات تسارع اي تماما العكس الى يؤدي حيث السفمية التنفسية المجاري تخرش  -
 الخانقة الغازات تسببو ما وىذا بالخنيق الشعور فينشأ االنعكاسية الحركات من نوعين امام نفسو المتسمم يجد و

 باالختناق يعرف ما الى فيؤدي دقيقتين من اكثر لمدة االوكسيجين من االنسان تجريد اعاله, اما المذكورة
Asphexie  نتيجة التنفس حركات بتوقف ىذه الظاىرة تتميز حيث : 

 ) المورفين ( السيسائية البصمة في التنفس مركز عمى المباشر التاثير - 
 ) الكربون اوكسيد اول ( الخاليا الى االوكسيجين وصول عدم نتيجة - 
 ) اوكسيداز السيتوكروم انزيمات مع يتحد HCN ( الخموي التنفس تثبيط نتيجة  -
 عميو تظير لذلك السامة المواد مع االولى االساسية التماس نقطة ىو الجمد باعتبار: الجمد عمى التأثير - 7

 : التالية التاثيرات
 الحشرات لدغ او النباتية و المعدنية السموم لبعض التعرض عند : الجمد احمرار -
 التاليوم و الزرنيخ و بالرصاص التسمم عند مختمفة جمدية اعراض مع الجمد لون تغير  -
 االكالة لمسموم التعرض عند الحروق  -
 نسيج سرطاني تشكل الى مؤدية الجمد عمى البطيء بتفاعميا كاالنتراسين الثقيمة الزيوت وتسببيا: السرطانات -
 المختمفة. القطران مركبات وعن اليود عن الناجمة: الجمدية التقفعات -
 العطرية االمينية المشتقات و العضوية الكمورية لممذيبات المخرش التاثير نتيجة يحدث الذي الجمد التياب -
 مثل الدوائية او الغذائية المواد بعض بعض تسببو حيث الشخص حسب درجتو الجمدي: تختمف التحسس -

 .البنسيممين ىو واخطرىا وغيرىا والسمفاميدات والساليسيالت الباربيتوريات
 : الحواس عمى التاثير - 8

 واخرى الفوسفورية الحشرية المبيدات مثل الحدقة تضيق السموم وبعض االتروبين مثل الحدقة توسع السموم بعض
 عمى التاثير نتيجة الحول التاليوم بامالح التسمم يسبب السانتونين, مثل االلوان تمييز عمى القدرة عدم تسبب

 العمى يسبب فقد بالميتانول التسمم اما , لمعين المحركة العضالت
 االسبيرين و الكمورال و الكينين مثل االذن في كالطنين سمعية اضطرابات تسبب سموم ىناك
 . الشم مركز الييدروجين كبريت يثبط
  : الدموية االوعية و القمب عمى التأثير - 9
 و قميمة بجرعات اعطيت اذا القمبية لمعضمة مقوي و منشط بتأثير تتمتع القمب عمى تؤثر التي السموم جميع ان



 القمبية لمعضمة مؤذي تأثير الى الفعل ىذا ينقمب الجرعة زيادة حالة في لكن
 : الى القمب عضمة عمى تأثيرىا حسب السموم تصنف

 والكافيئين. واالتروبين والكحول النيكوتين مثل: Tachycardique القمب ضربات من تسرع سموم - 
 .بالرصاص المزمن والتسمم الديجيتالين مثل: Bradicardique القمب ضربات من تبطىء سموم - 

 : الى وتقسم الدموية االوعية عمى تؤثر التي السموم بعض هناك
 كولين. االسيتيل مثل: Vasodilator الدموية االوعية توسع الى تؤدي سموم -
 .االرغوتامين مثل: Vasoconstrictor الدموية االوعية تضيق الى تؤدي سموم -

 : العصبي الجهاز عمى التأثير -10
 لمادة تعرضو جراء من العصبي الجياز وظيفة او بنية في اما سمبية تغيرات انو عمى العصبي التسمم يعرف

 اقساما تصيب مركبة تكون ما غالبا العصبية الجممة في مختمفة تاثيرات السموم اغمب تحدث ,كيميائية سامة
 حيث والكموروفورم االيثر مثل العام التأثير ذات التخدير غازات ذلك عمى وكمثال العصبية من الجممة مختمفة

 . النخاع عمى ثم الدماغ البداية عمى في تؤثر
 فيؤدي العصبي الناقل لصنع الالزمة واالنزيمات البروتين تصنيع السامة المادة تعيق قد الجزيئي المستوى عمى

 الصوديوم آلية نقل السامة المادة تعطل وقد, العصبية النواقل وتراجع الدماغ وظيفة في االخالل ذلك الى
 عمى تؤثر التي السامة العصبية, والمواد والنبضات االشارات انتقال عمى يؤثر قد مما االغشية عبر والبوتاسيوم
 والتفكير. التعمم عمميات تعيق قد والحركية الحسية الوظائف

 واالطفال كاألجنة العصبي بالتسمم لإلصابة عرضة اكثر ىم مين واصحاب الناس من معينة شرائح ىناك
 المخدرات. عمى والمدمنين الخطرة المواد مجال في والعاممين والمسنين

 بنشاط ينمو العصبي فالجياز العصبية لمسموم الحساسية شديد النمو طور في والسيما العصبي الجياز يعد
 لتثبيط الخاصة منظومتو بعد تكتمل لم و نموه يكتمل لم الدماغي الحاجز ان حين في المتنوعة لتكوين شبكاتو

 . الدماغي الحاجز عبور عمى قادرة السموم بعض ان اضافة الى السمية,
 : التالي النحو عمى العصبية المراكز عمى السموم تأثير تقسيم يمكن

 يصاب و النوم عمى القدرة المصاب يفقد و نفسية و فيزيائية اثارة اعراض تظير : الدماغ عمى تؤثر سموم -
 .والكافيئين البيكروتوكسين مثل صرعية بتشنجات

 بالزئبق, وعدم التوازن المزمن التسمم مثل االرادية الحركات في تناسق عدم الى تؤدي : المخيخ في تؤثر سموم -
 بالكحول الحاد التسمم عن ينجم الذي

 و االنعكاسية لالفعال العصبية التنبييات نقل في ميما دورا الشوكي لمنخاع : الشوكي النخاع في تؤثر سموم  -
 محيطي او مركزي تنبيو فاي لذا و الشوكي النخاع في الموجودة الترابط لعصبونات اثارة فرط السامة المواد تحدث
 .بالستريكنين التسمم في يحدث ما ىذا و مؤلمة و عامة عضمية تقمصات و تشنجات يسبب

 الحرارة. تنظيم مركز في تؤثر سموم -



 واالمفيتامينات الفينول ثنائي مركبات بعض مثل الحرارة درجة ترفع سموم -
 االكونيتين , االسبيرين , الباراسيتامول,  والكينين الكحول مثل الحرارة درجة تخفض سموم -
 .(ATP  , ADP ,AMP ) تشكل عدم الى يؤدي بالزرنيخ الحاد التسمم -
 : الودي ونظير الودي القسم من تتالف التي الذاتية العصبية الجممة عمى تؤثر سموم -
 العضمي االتزان يثبط ان يمكن و التعمم عمى القدرة و الفيم عمى المنخفضة بالجرعات حتى الرصاص يؤثر -

 و النمو في تراجع الى فيؤدي بالزئبق التسمم اما , االختالجات و االغماء الى الحالة تصل وقد عند االطفال
 العصبية السموم من الزئبق مركبات وتعد, العمى الى يصل قد رؤية وتناقص الكالم في وصعوبة التوازن فقدان
 .  يالعالم المستوى عمى واسعة تسمم الى حاالت ادت التي القوية
 التسرطن: تسبب ان يمكن التي السامة المواد عن االمثمة بعض : نذكرالمسرطنة السموم - 11

 الكبد سرطان يسبب : Aflatoxin االفالتوكسين -
 والنتروزاميد. والنتروزامينات الحمقات عديدة العطرية الييدروكربونية المركبات مثل العضوية المركبات من العديد -
 والزرنيخ. والرصاص والنيكل والكروم الكادميوم مثل عضوية غير مركبات -
 من المسرطنات والعديد الكربون اوكسيد واول والكادميوم والسيانيد النيكوتين من مزيج وىو التدخين او التبغ  -

 الرئة. سرطان غالبا تسبب التي
 : والجزيئي الخموي المستوى عمى السامة المواد تأثير

 الكيميائية التفاعالت معرفة بالتالي و الجزيئي المستوى عمى الحي الجسم في السامة المواد تأثير آلية فيم ان
 ىذه دخول يحدثيا التي الوظيفية االضطرابات لمعالجة االساسي المفتاح ىو السموم بيذه التي تتأثر الحيوية
 الخمية لعضيات الجزيئية المركبات مستوى عمى السموم تأثير آلية معرفة الى العمماء الجسم, ويطمح الى السموم

 . الدىون و الكربوىيدرات و النووية الحموض و منيا االنزيمية خاصة و الجزيئات البروتينية مستوى عمى اي
 و حدوثو منع الى الجسم في السم ىذا وجود ادى الذي التفاعل عن البحث يجب السموم من سم تأثير آلية لمعرفة
 . انزيمي تفاعل ىو التفاعل ىذا ما يكون غالبا

 


