
 

 

 Effectوتأثير  Propertiesوخواص  Nature:هو العلم الذي يعنى بدراسة طبيعة   Toxicologyعلم السموم
 : . ويقسم إلى عدة أقسام هيToxicantعن المادة السامة  Detectionوالكشف 

يمياوية ، األسمدة الك Pesticides: والذي يهتم بدراسة المبيدات  Agricultural toxicologyعلم السموم الزراعي  (1
Fertilizers  منظمات النمو ،Growth Regulators  . 

 .  : والذي يهتم بدراسة األدوية والعقاقير الطبية Medical toxicologyعلم السموم الطبي  (2
ة . : وهو يهتم بدراسة المواد الكيمياوية المستعملة في الصناع Industrial toxicologyعلم السموم الصناعي  (3

كافة  الذي يهتم بدراسة Environmental toxicologyجمع العلوم الثالثة أعاله تحت عنوان علم السموم البيئي وت
 . العلوم السابقة

ي. ويوجد : هو مقدار الضرر أو التلف الذي تسببه المادة الكيمياوية السامة ألنسجة الكائن الحToxicityالسمية 
 :  ثالث أنواع من السمية هي

: وهي تحصل عند تعرض الكائن الحي لجرعة كبيرة من المادة السامة عن طريق  Acute toxicityالسمية الحادة  (1
خالل فترة (  Injecationاو الحقن )  ( Inhalation)  أو الجهاز التنفسي (  Dermal)  أو الجلد(  oral) الفم 

الكيمياوية يتعرض االطفال خاصة الى مثل هذه  وبالنسبة للمبيدات.  زمنية قصيرة فتؤدي إلى المرض أو الموت
الحاالت من التسمم نتيجة االهمال في حفظ المبيدات في المنازل وكذلك يتاثر بها العمال المشتغلين في مصانع 

Lethal Dose  50LDووحدة قياسها هي انتاج المبيدات والعمال الزراعيون الذين يقومون بعمليات المكافحة . 
active ingredients / body weight mg \ kg   الجرعة المتوسطة للموت أو متوسط الجرعة القاتلة : وهي تلك

وتكون محسوبة على اساس عدد % من الكائنات المختبرة.50الكمية من المادة السامة والتي تؤدي إلى قتل 
وتستعمل لمقارنة سمية المبيدات المختلفة مع  الملغرامات من المادة السامة لكل كيلوغرام من وزن الكائن الحي .

% 50بعضها وذلك ألن معظم األفراد التي تتماثل أو تتقارب في حساسيتها للمبيد تتمحور حول التركيز الذي يقتل 
قليلة فأن ذلك يدل على إن سمية  50LD. فعندما تكون قيمة  من األفراد. كذلك لبيان سمية المبيدات المختلفة لألنسان

 . بيد عاليةالم

                                            mg / kg body weight                                      
 ملي غرام / كيلوغرام من وزن الجسم للكائن الحي



 

 

من مغرام / كيلوغرام ، كم نحتاج الى كمية  100كيلو وان قيمة الجرعة المتوسطة له هي  70مثال : انسان وزنه 
 المادة السامة حتى تؤثر عليه ؟

                                                LD50 100 mg / kg 
                                        70  kg  100=     الوزن  × 7000 mg = 7 g  

        1g = 1000  mg  1 kg = 1000 g                     
 : بعدة عوامل منها 50LDوتتأثر قيمة 

لسامة نتيجة :  تختلف االنواع الحشرية في تحملها للمادة ا(   species)  ــ نوع الكائن الحي المستخدم في التجربة1
ركبات الى م الختالفات تركيبية وفسلجية ووراثية تسبب اختالفًا في امتصاص المبيد او اختالفا في القدرة على تحويله

 او نتيجة الختالف في طريقة تخزينه داخل االنسجة .  غير سامة داخل االنسجة
سامة بصورة عامة تكون الذكور اكثر حساسية من االناث للمواد ال : (  sex)  ــ الجنس المستخدم في التجربة 2

 لتي قدابسبب االختالفات الفسلجية في الهورمونات واحتواء االنثى على المبايض ونسبة عالية من المواد الدهنية 
ت ان كانلمبيد د . د . ت للفثر  LD50تلعب دورًا مهما في خزن كميات من المادة السامة . ومثال على ذلك فان 

 ملغرام / كغم لالناث عند اعطائه لها عن طريق الغذاء  118ملغرام / كغم للذكور و  113

ها للمادة تختلف سالالت النوع الواحد في تحمل  : (  ageو   strain) ــ الساللة والعمر والطور للكائن المختبر 3
السالالت لمالثيون تتحمل جرعات عالية مقارنة بوا D.D.Tالسامة . فالسالالت المقاومة من الذباب المنزلي لمبيدي 

 الحساسة  ) السالالت المقاومة لها القابلية على تحطيم المبيد ( . 
 .(  Solvent ) ــ نوع المذيب المستخدم في اذابة المبيد 4
  Environmental condition ــ الظروف المحيطة للكائنات المختبرة اثناء التربية وبعد المعاملة 5
 الكثافة العددية وظروف التغذية والحرارة والرطوبة والضوء وغيرها ( .) 

 : LD50بعض المصطلحات المشابهة إلى 
0LD : هو أعلى جرعة من المادة السامة ال تؤدي إلى قتل أي فرد من أفراد الكائن الحي تحت التجربة  . 

100LD : هو أقل جرعة من المادة السامة تؤدي إلى قتل كل أفراد الكائن الحي تحت التجربة . 
50LC  متوسط التركيز القاتل :Lethal Concentration : ملوهو تركيز المادة السامة ضمن الوسط السائل ويستع 
ز وعادة هذه المبيدات تؤثر عن طريق جدار الجسم أو الجها Mg\Lللحشرات والحيوانات المائية وحدة قياسها  

 . التنفسي



 

 

50ED  متوسط الجرعة المؤثرة :Effective Dose  ويستعمل في حالة المبيدات التي تعطى بشكل جرع عن طريق : 
 الفم كما في مبيدات القوارض والطيور.       

50I  متوسط التثبيط : Inhibition  بب القتلالمبيدات الفطرية التي توقف أو تثبط النمو وال تس: ويستعمل في حالة . 
تراكيز ل بالسموم الكيمياوية نتيجة تعرضه : هي مقدار تأثر الكائن الحي Chronic toxicityالسمية المزمنة ـ   2

رض لهذا اليقتصر التع، وبالنسبة للمبيدات قليلة من المبيد ولفترات طويلة وبشكل مستمر. وهذه تكون أكثر أهمية 
المستهلكين معظم يتعرض لها بل النوع من التسمم على محموعة معينة من الناس كما في حالة التسمم الحاد 

يائي د الكيمويمكن التعرف على مختلف متبقيات المبي . للمنتجات الزراعية والحيوانية الحاوية على متبقيات المبيدات
،  TLC   ،GCباستخدام احدى طرق التحليل الكمي للمبيد )  Dissipation Curveعن طريق منحنى التالشي 

HPLC   . ) 
من أطوار  : هي عبارة عن السمية التي تظهر أعراضها الحقًا فعندما يعامل طور Latent toxicityالسمية الكامنة ــ  3

ة الكائن الحي وال تظهر عليه السمية في حين تظهر في األطوار الالحقة. مثل تغذية يرقات الحشرات على ماد
Chlorinated hydrocarbons د . وقالبالغة مثالً ال تتأثر اليرقات المعاملة بل تظهر السمية في األطوار الالحقة ك

عرف توفي الفايروسات  . يرجع سبب  ذلك إلى إحتواء أجسام اليرقات على كميات من الشحوم والدهون تخزن المبيد
 حيث التظهر االعراض اال تحت ظروف معينة .   Lateal symptoms باالعراض الكامنة 

 : العوامل المحددة لدرجة السمية
بعلم  : يعتمد تسمم الكائن الحي على مقدار ما يأخذه من المادة السامة، لذلك يسمى علم السموم Dosageالجرعة  -1

و . وهناك رأي يقول إن أي مادة في الطبيعة يمكن أن تكون سامة والذي يحدد ذلك ه Science of dosesالجرع 
 مختلفة .الجرعة المأخوذة منها كاألدوية ، ملح الطعام ، السكر ، الطعام بأنواعه ال

: بعض المبيدات يحدث لها تحطيم داخل جسم الكائن  Activationأو التنشيط  Degradationمعدل التحطيم  -2
الحي فتتحول من مادة سامة إلى مادة أقل سمية. وقد يحدث لها تنشيط فتتحول من مادة سامة إلى مادة أكثر سمية 



 

 

.  ئن الحي والمسالك األيضية العاملةوالذي يحدد ذلك هو نوع األنزيمات الموجودة في جسم الكا

 
 : ة: المقصود بها التأثير على بعض الكائنات دون األخرى وتشمل األنواع التالي Selectivityاألنتقائية  -3
: أي التأثير على الكائن الحي من خالل بيئته. مثل إستعمال المبيدات   Ecological Selectivityإنتقائية بيئية  -أ

الجهازية في التربة مع ماء السقي فيمتص من قبل النبات وينتقل إلى أجزائه المختلفة ويؤثر على الحشرات المتغذية 
 Byتطبيق على النبات دون أن يؤثر على األعداء الحيوية. ويمكن تحقيق األنتقائية البيئية من خالل ال

Application أو يستعمل مبيد يقتل الجذور  كما في مبيدات األدغال إذ يوجه الرش للدغل ويتم تحاشي المحصول .
 . القريبة من سطح التربة )جذور األدغال( في حين يكون المجموع الجذري للمحصول متعمق فال يؤثر المبيد عليها

ب : وهي األكثر أهمية وتعود إلى واحد أو أكثر من األسبا Physiological Selectivityإنتقائية فسلجية  -ب
  :  التالية

 أ ـ اختالف نفاذية المبيد خالل جدار الجسم .
 ب ـ الميتابولزم للمادة السامة بفعل النظام االنزيمي للكائن الحي .

 ج ـ نفاذية المادة السامة للمكان الحساس . 
بالمادة السامة .ء ـ حساسية المادة الحيوية المتائرة   

 هـ ـ التخلص من المادة السامة خالل طريقها الى مكان التاثير وحسب نوع المبيد . 
 و ـ طريقة التعرض للمبيد واسرع وسيلة لوصول المادة السامة ) الحقن ، الفم  ، الجلد ( .

جدول يبين سمية مبيد المالثيون  ) الجرعة المتوسطة للقتل ملغرام / كغرام (        
 طريقة التعرض                                      

 الحيوان                  الحقن              الفم             جدار الجسم 
 Rat   4500              1375               500الفار                

27                 12                    4ذبابة                     fly 
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