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اإلنسان المواد السامة منذ القدم ، وال نعـرف بالضـبط متـى بـدأ هـذا االسـتخدام ، استخدم   
ومـــن المـــرجح أن يكـــون اإلنســـان البـــدائي الـــذي اقتضـــى بقـــاؤه حيـــًا مصـــارعة الحيوانـــات المفترســـة 
بأدوات بدائية مصنوعة من الحجر ، أو القوس والسهم ، قـد اسـتخدم  المـواد السـامة المـأخوذة مـن 

وممـا يؤيـد . حيوانات السـامة المـأخوذة مـن النباتـات و الحيوانـات السـامة للقتـل والصـيد النباتات وال
ومنهـا اشــتق " قـوس " تعنـي فـي اللغـة اليونانيـة  TOXICONأو  TOXENهـذا الـرأي أن كلمـة 

  . TOXINلفظ السم 
وفــي العصــور الوســطى شــاع اســتخدام الســموم القاتلــة لتصــفية الخصــوم السياســيين ، وكــان      

الـزرنيخ يتصــدر قائمــة المـواد الســامة آنــذاك ؛ لسـهولة اســتخدامه مــع إمكانيـة إخفــاء الجريمــة حيــث 
ه فـي الطعـام أو يسبب التسمم الحاد به أعراضًا شبيهة بأعراض التسمم الغذائي ، ومن السـهل دسـ

ة للعدالة ركت محاسبة الجناالشراب ، ومما ال شك فيه أن آالف البشر قد قضوا بالزرنيخ ، بينما تُ 
  .اإللهية 
     ر بها السم في جسم اإلنسان فقـد اعتقـد النـاس فـي فجـر التـاريخ بوجـود أما عن اآللية التي يؤث

 إال مـع تطـور  األرواح الشريرة والسحر األسود ، ولم يكشف النقاب عـن الفهـم الحقيقـي لتـأثير السـم
يا الجزيئية التـي مكنتنـا مـن الوصـول ومن ثم علم البيولوج علوم الكيمياء وعلوم وظائف األعضاء 

  .إلى فهم دقيق آللية تأثير السم 
ومـن اللوحـات الجميلـة فــي تـاريخ األدب اإلنسـاني ثمــة أهميـة السـتخدام الســم فـي كتابـات أدبــاء    

  .ييت ، وألكسندر بوشكين في كتاباته عن موزارت كبار ، كوليم شكسبير في روميو وجول
ًا شــائعًا للقتــل ، ولكــن ثمــة مــواد جديــدة م أمــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين ، فلــم يعــد الــزرنيخ ُســ   

أنتجتهـــا المختبـــرات الســـرية ، تســـتخدم لالغتيـــال السياســـي ، كمـــا حـــدث للـــرئيس الفلســـطيني ياســـر 
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دبات عرفــات ، وكالمحاولــة التــي لــم تقتــل الــرئيس األوكرانــي يوشــينكو ، ولكنهــا خلفــت فــي وجهــه نــ
   .تشهد على أيد ملطخة بالجريمة تعمل في الخفاء 

  : POISONما هو السم 
مــادة مــن خــارج العضــوية قــادرة : " يمكــن تعريــف الســم مــن وجهــة نظــر الطــب الشــرعي بأنــه      

وتؤثر بآلية كيميائية وبجرعة ضئيلة نسبيًا  -قد يصل للموت  -على إحداث ضرر مختلف الشدة 
 "  
وكــذلك " كالبولـة الدمويـة مـثًال " ا هـو واضـح يسـتثني السـموم داخليـة المصـدر هـذا التعريـف كمـ   

  .المواد الخارجية التي تسبب تسممًا  بجرعات مفرطة  كما هي الحال في التسمم بالماء 
  .كما يستثني المواد التي تحدث أذيات بآلية غير كيميائية   

 : TOXICOLOGYعلم السموم 

  .السامة وآلية تأثيرها في الجسم  و العلم الذي يدرس المواده
علــم الســموم الشــرعي ، وعلـــم الســموم الطبــي ، وعلــم الســـموم : ولعلــم الســموم فــروع متعــددة مثـــل 

  ..الجزيئي 
  :جرعات السموم 

  جرعة ضئيلة جدًا التسبب أية تأثيرات مرضية ظاهرة   -١
  جرعة عالجية  - ٢
  جرعة سامة  - ٣
  جرعة قاتلة  - ٤

  :تصنيف السموم 
  :حسب موضع تأثيرها 

  كالحموض والقلويات المواد الكاوية  - ١
  السموم المخربة كأمالح المعادن الثقيلة - ٢
  واألنيلين  COالسموم الدموية كغاز  - ٣
  مثل الكحول والباربيتورات وكريت الهيدروجين السموم العصبية الوظيفية  - ٤

  :وتصنف السموم حسب تركيبها من الناحية الكيماوية 
 CO , H2Sالسموم الغازية   - ١

  السموم الطيارة مثل حمض السيانيد ، والكلوروفورم  - ٢
  كالقلويدات والباربيتورات : السموم العضوية الثابتة  - ٣
  كالزرنيخ والزئبق والرصاص : السموم المعدنية  - ٤
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  السموم من زمرة الحموض المركزة والقلويات المركزة  - ٥
  :سامة للجسم طرق دخول المادة ال

  قد يؤدي إلسهال وٕاقياء يساعدان على طرح المادة السامة : عن طريق الفم  - ١
  مساحة سطح األسناخ   ( شديد الخطورة ألنه يتجاوز الحاجز الكبدي : عن طريق الرئتين  - ٢

  ) ٢ م ١٥٠الرئوية حوالي 
 الكلوروفورم ، ورابع إيتيل  : خاصة السموم الولوعة بالشحوم مثل : عن طريق الجلد  - ٣

  تساعد السحجات على دخول المادة السامة . الرصاص ، ودي نيترو فينول ، والنيكوتين 
  .عبر الجلد     
  .. )الوريدي ، أو تحت الجلد ( عن طريق الحقن  - ٤
  )في بعض حاالت اإلجهاض ( ستقيم والمهبل عن طريق األغشية المخاطية للم - ٥

  :توزع المادة السامة في الجسم 
بعــد وصــول المــادة الســامة إلــى الــدوران الــدموي ال تلبــث أن تتركــز فــي بعــض األعضــاء وذلــك   

فمثًال تتركز السموم المعدنية كالرصـاص والزئبـق والـزرنيخ فـي الكبـد ، والينـزول . حسب نوع السم 
. لكحــول والمنومــات والمخــدرات فــي الجهــاز العصــبي ، والــديجيتال فــي القلــب فــي نقــي العظــم ، وا

مثل الشـعر واألظـافر (   SHكما يتوضع الزرنيخ في التسمم المزمن به في األنسجة الغنية بجذر 
، وشـــوارد الفلـــور فـــي العظـــام واألســـنان بســـبب ارتباطهـــا مـــع الكالســـيوم ، والفوســـفات العضـــوية ) 

  .في النسيج الشحمي   DDTدات من نوع والهالوجينات والمبي
 :التبدالت التي تطرأ على المادة السامة 

تقوم العضوية بتخريب السم أو تحويله إلى مركبات أقل سمية ثم طرحهـا ،  وتـتم هـذه العمليـة     
إضــافة جــذر الميتيــل ( بشــكل أساســي فــي الكبــد وذلــك عــن طريــق أكســدتها أو إرجاعهــا أو ميتلتهــا 

  . أو ارتباطها بأحد الحموض العضوية مثل حمض الغلوكورونيك ) إليها 
مــثًال الفورمــول : ناتجــة عــن تفكــك المــادة الســامة أشــد خطــرًا مــن الســم نفســه قــد تكــون المــادة ال    

وحمــض النمــل ينتجــان عــن اســتقالب الكحــول الميتيلــي ويســببان التهــاب العصــب البصــري والعمــى 
  .الدائم وأحيانًا الموت 

حيـث  إن اختالف هذه المستقلبات يعلل التباين الكبير في التأثير السمي لمركبات متقاربـة مـن    
  .التركيب الكيماوي ـ كالميتانول واإليتانول 

  :طرح المادة السامة 
البــول ، الصــفراء ، المعــدة واألمعــاء ، : تطــرح المــادة الســامة أو مســتقلباتها عــن طــرق مختلفــة    

  .التنفس ، العرق ، اللعاب 
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طريـــق  تطـــرح الســـموم الطيـــارة والغازيـــة كـــأول أكســـيد الكربـــون والكحـــول وحمـــض ســـيان المـــاء عـــن
وتطرح السموم المعدنية عن طريق الصفراء ، ويطرح الزئبق عن طريق اللعاب واألمعـاء . التنفس 
ـــين ال إضـــافة إلـــىالغليظـــة  ـــق الرئيســـة إلطـــراح معظـــم الســـموم . كليت ـــولي الطري ويبقـــى الجهـــاز الب

  .المعدنية والعضوية 
  
  :تتحكم بتأثير السم العوامل التي -

فbا	مر L يتعلbق فقbط بماھيbة ونbوع المbادة . تؤثر على حbدوث التسbمم  عدة ھناك عوامل

نمbbا أيضbbا بطريbbق دخولھbbا للجسbbم وكbbذلك بالحالbbة إم L ،وأھbbل لھbbا فعbbل ضbbار علbbى اXنسbbان 

  .الصحية للشخص 

  :ويمكننا تقسيم هذه العوامل الى ثالث مجموعات هي 
  .المادة السامة الكمية وحالة : عوامل خاصة بالمادة السامة ذاتها  -آ  
  .طريقة دخول السم للجسم  -ب  
التعــود  العمــر ، الحالــة الصــحية ، عوامــل خاصــة بالشــخص المتســمم مثــل حالــة المعــدة ، -ج   

  . واإلدمان وكذلك التحسس الدوائي
  :    كمية السم المتناولة  -١

الســـامة كلمـــا زاد بشـــكل عـــام يمكننـــا القـــول انـــه كلمـــا ازدادت الكميـــة المتناولـــة مـــن المـــادة 
لكـــن عنـــد تنـــاول كميـــة كبيـــرة جـــدًا مـــن المـــادة قـــد يحـــدث تهـــيج للمعـــدة  ويشـــار . الخطـــر 
  .االقياء فيتخلص الجسم من جزء كبير منها وقد ينجو المصاب  سمنعك

  :السم  طبيعة -٢
  .ثم صلبة القوام  ، يليها التي تكون بشكل سائل ، السموم الغازية هي األسرع تأثيراً 

  :ة دخول السم للجسم طريق -٣
يليهـا  أكثرها سـرعة بالتـأثير وخطـرًا علـى الحيـاة تلـك التـي تـزرق وريـديًا والمستنشـقة ، 

خيرًا الممتصة عبر أالتي تزرق عضليًا ثم الزرق تحت الجلد ويليها المتناولة عن طريق الفم و 
  .الجلد 

  : حالة المعدة  -٤
ئـــة تــؤخر امتصـــاص الســموم وكـــذلك أن المعــدة الممتل إذهــل هـــي فارغــة ام ممتلئـــة ، 

نوعيـــة محتــــوى المعـــدة ، فاألطعمــــة الدهنيــــة تـــؤخر امتصــــاص الســــموم المنحلـــة بالمــــاء مثــــل 
الزرنيخ ولكنها تساعد وتسرع من امتصاص السموم المنحلة بالدسم مثل المركبات الفوسفورية 

  .د ورابع كلور الكربون وتلعب درجة حموضة المعدة دورًا في التسمم في السياني
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  : عمر المتسمم -٥
يتعلــق بمقــدار الجرعــة الســامة بــوزن الشــخص لكــن األطفــال قــد يتحملــون جرعــة كبيــرة 

وعلــى العكــس فهـــم ال  )أكثــر مــن الجرعــة المحســوبة بالنســبة لــوزنهم  (تــروبين نســبيًا مــن األ
  .يتحملون المورفين والستركنين 

  :الحالة الصحية -٦
فمــثًال المرضــى  بعــض األمــراض تجعــل الشــخص اكثــر تــأثرًا بالتســمم بــبعض المــواد 

المصـــــابين بالهيـــــاج والهـــــذيان يتحملـــــون المنومـــــات والمخـــــدرات بكميـــــات أكبـــــر ممـــــا يتحملـــــه 
  .األصحاء 

  : إلدمان  التعود وا-٧
مــن المــادة التــي أدمــن ) قــد تكــون قاتلــة لغيــره(المــدمن يســتطيع تحمــل جرعــات كبيــرة  

حيــث يســتطيع الشــخص "  أكلــة الــزرنيخ "عليهــا وهنــاك ســموم قــد يعتــاد عليهــا الشــخص مثــل 
الذي تعود على تنـاول مقـادير زهيـدة مـن الـزرنيخ تـدريجيا ولفتـرة طويلـة أن يتنـاول حتـى غـرام 

  .دون أن يشكل ذلك خطرًا عليه  واحد من الزرنيخ األبيض
  :التحسس الدوائي - ٨
بعــض المــواد قــد تكــون قاتلــة بجرعــات قليلــة جــدًا لألشــخاص الــذين لــديهم اســتعداد لــذلك وهــذه     

  .والبنسلين  األسبرينالمواد مثل 
   :التأثير التآزري  - ٩

  مثل الكحول والمهدئات العصبية : إعطاء مركبين سامين يزيد كل منهما من مفعول اآلخر    
  .مثل األتروبين والمسكارين  :التأثير التضادي  - ١٠

  :تشخيص التسممات 
لكـن . الفحص الظاهري للجثة ومهما كان دقيقـًا ال يكفـي لوحـده لتشـخيص الوفـاة تسـممًا   

الجثـة او مكـان الحـادث تشـير الـى احتمـال أن يكـون المتـوفى  هناك أمور قد تالحـظ خـالل معاينـة
و كـــأس بـــه بقايـــا مـــن ســـائل يشـــك أمشـــاهدة علـــب دواء فارغـــة قـــد تنـــاول مـــادة ســـامة انتحـــر بهـــا ك

  .باحتوائه على مادة سامة بجانب الجثة 
وقــد يشــك . يجــب الشــك بالوفــاة تســممًا عنــد عــدم وجــود أي ســبب آخــر يعلــل حــدوث الوفــاة       
سـمم مــن معرفــة األعــراض التــي ظهــرت علــى المـريض قبــل وفاتــه وهــذه يرويهــا األهــل عــادة او بالت

كـذلك قـد يثـار الشـك . على انه حقيقـة ثابتـة  لالشهود وهنا يجب الحذر دومًا وعدم اخذ كل ما يقا
وكثيـرًا مـا . بالتسمم عند معرفتنا لمهنة المتوفى فقد يكـون بحكـم عملـه علـى تمـاس مـع مـواد سـامة 
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بالتسمم في الوفيات الفجائية غير المتوقعة وتلك السريعة التي تتطور قبلها األعراض بشكل  هيشتب
  .فجائي وحاد 

نوعيــــة مميــــزة ، فبعضــــها يتظــــاهر بــــأعراض شــــبيهة بمــــرض  معظــــم التســــممات التعطــــي أعراضــــاً 
مــع  قيشــك بالتســمم عنــد وجــود بعــض األعــراض األخــرى التــي ال تتوافــو   .هضــمي او عصــبي 

ـــــر ال ـــــد التفكي صـــــورة الســـــريرية للمـــــرض المشـــــكوك بحصـــــوله ويجـــــب عـــــدم نســـــيان التســـــممات عن
  .بالتشخيص التفريقي لكثير من األمراض 

بوفــاة صــاحبها تســممًا بكــل دقــة خاصــة لــون الزرقــة الرميــة والحــدقات  يــتم فحــص الجثــة المشــتبه
حــــول الفــــم وبالناحيــــة  والنــــزوف الجلديــــة وكــــذلك الفقاعــــات وبقايــــا اإلقيــــاءات والحــــروق الكيميائيــــة

  .الرائحة التي تفوح من الفم خاصة  التناسلية عند النساء ويجب االنتباه الى
قـــد يثـــار الشـــك بالوفـــاة تســـممًا بعـــد دفـــن الجثـــة وعنـــدها يجـــب نـــبش القبـــر واســـتخراج الجثـــة       

مضـى وهناك عـدد مـن السـموم يمكـن كشـفها بأشـالء الجثـة ولـو . وفحصها بعد أذن النيابة العامة 
بهــذه الحالــة يجــب اخــذ عينــات مــن تــراب القبــر مــن حــول الجثــة إلجــراء . زمــن طويــل علــى الوفــاة 

  .الفحص السمي عليها ومقارنته مع نتائج الفحص السمي ألشالء الجثة 
بتسـمم صـاحبها بدقـة والبحـث عـن التغيـرات التشـريحية المرضـية الناجمـة  يتم تشريح الجثة المشتبه
حشاء واألنسجة وتؤخذ عينات من الدم والبـول ومحتـوى المعـدة وكـذلك مـن عن تأثير السم على األ

ها للمخبـــر الســـمي دون إضـــافة أي شـــيء إليهـــا علـــى اإلطـــالق ليـــتم البحـــث عـــن لاألحشـــاء وأرســـا
  .السموم او مستقلباتها

إن الطبيب الشرعي هو المعنى بتقييم السموم كسبب مباشر أو غير مباشر للموت ، أو         
ويحتاج الطبيب الشرعي إلى . المواد السامة من خالل تقديم خبرته في تحديد أسباب الوفاة تأثير 

معرفة جيدة باألعراض السريرية التي تحدثها المواد السامة ، وكذلك بآلية تأثير السم والتظاهرات 
  .المورفولوجية التي يمكن أن تنجم عن مختلف التسممات 

ات للتحليل السمي سواء من مكان الحادثة أو من أعضاء كما ينبغي أن يتقن أخذ العين    
  .وأنسجة الجثة ومفرزاتها 

والطبيب الشرعي بحاجة إلى خبرة المحلل المخبري ومعلوماته حول المستويات العالجية          
  .والسمية والمميتة للمواد التي هي محل البحث 

معطاة كتركيز مميت ، إذ قد يبقى بعض يجب أن نكون حذرين في التعامل مع األرقام ال        
، وبالمقابل قد يموت بعضهم حتى  LD50األشخاص أحياء بالرغم من تجاوز الجرعة المميتة 

  .الدور الرئيسي  في تحليل المعطيات المخبرية  دون مستوى هذه األرقام ، وللطبيب الشرعي
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  :الوفيات بالتسمم في المشفى 
في مثل هذه الحاالت من المفيد دراسة التحاليل السمية المجراة أثناء الحياة ، فهي أكثر        

فائدة من التحاليل المجراة على العينات المأخوذة من الجثة ، لنها تعكس المستويات المميتة 
اغ أكياس ، ومن الممارسات الخاطئة للجهاز التمريضي نزع القثاطر البولية ، وٕافر للمادة السامة 

البول للمرضى المتسممين ، في حين أن اإلبقاء عليها ذا أهمية كبيرة في حاالت التسمم وا
  .القضائي 

  :جمع العينات من أجل الفحص السمي 
مثل السموم الطيارة ( أن بعض المواد  إذ، ات باكرًا كلما كان ذلك أفضل كلما أخذت العين     

ولذلك عندما . تتحطم وتزول بفعل االنحالل الذاتي الذي يصيب الجثة ) والمستحضرات الدوائية 
الوفاة بسرعة ، فيجب فحص الجثة في الثالجة بسرعة ال يمكن إجراء الفحص الطبي للجثة بعد 
  . لتخفيف سرعة التفسخ واالنحالل الذاتي 

  :  اآلتيةمخبر بالمعلومات يجب تزويد ال
العمر والجنس والمهنة إذا كان لها عالقة بإمكانية التسمم : التفاصيل الشخصية للمتوفى  - ١

  .والسيما  في المجال ازراعي أو الصناعي 
األدوية التي كان يستعملها المتوفى ، والسموم التي كان قد حصل عليها ، وهذا ضروري  - ٢

  .لمتناولة مجهولة خاصة إذا كانت المادة ا
  تفاصيل موجزة عن األعراض عند توفرها وفترة المرض  - ٣
  المدة المنقضية بعد الوفاة وقبل أخذ العينات ، والتاريخ والتوقيت الدقيق ألخذ العينات  - ٤
  طبيعة أية مادة حافظة في كل عينة  - ٥
، أو اإليدز أو االسل أو   انيالتهاب الكبد اإلنت: إعالم المخبر عن المخاطر المحتملة مثل  -  ٦
  .ة الخبيثة أو الموات الغازي ر الجم

تؤخذ عينات الدم من الوريد الفخذي للتحري عن الكحول اإليتيلي ، ومن الدم المركزي للتحري 
  . وتؤخذ عينة بول من المثانة .  HBCOعن 

مثل المورفين تؤخذ عينة صفراء من المرارة الستقصاء بعض السموم التي تتركز في الكبد 
  .والكلوربرومازين 

  .غرام من الكبد أو أكثر    ٣٠٠يؤخذ محتوى المعدة كامًال ، ومحتوى األمعاء ، وحوالي 
  .في حال تعفن الجثة تؤخذ عينة من الخلط الزجاجي كونه مقاومًا للتعفن 

  .الستقصاء السموم الطيارة تؤخذ الرئة وتوضع ضمن أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق 
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  :حوافظ العينات 

يفضل بشكل عام إرسال العينات دون إضافات ، ولكن بعض العينات تتطلب إضافات     
لكحول ، فيضاف إليها فلوريد الصوديوم أو حفاظًا عليها مثل عينات الدم المرسلة لتحري ا

    . ADHالذي يعمل على تثبيط )  مل من الدم  ١٠لوريد اصوديوم لكل مل ف ١٠٠( البوتاسيوم 
  .يمكن أن يرتفع الكحول في الجثة نتيجة التخمرات الحاصلة بفعل الجراثيم أثناء عملية التفسخ 

   :المبادئ العامة لمعالجة التسممات 
وتقدير الحاجة إلجراء تهوية مساعدة من خالل قياس غازات  تحرير المجاري التنفسية  - ١  
 ٧٠من < ملم ز ، والضغط الجزيئي لألكسجين     ٤٥>  CO2الضغط الجزيئي لغاز ( الدم 
  ) ملم ز 

مايسمى بخليط فيمكن أن يعطى سبات إذا كانت المادة السامة مجهولة والمتسمم بحالة  - ٢ 
% + ٥٠مل تركيز    ١٠٠محلول ديكستروز  (وهو عبارة عن  COMA COKTAILالسبات 
  .تعطي وريديًا  )ملغ ٢نالوكسون + ملغ   ١٠٠)  B1فيتامين  ( ثيامين 

  % .  ٢٥ -  ٢٠بالنسبة لألطفال ال ينصح بالثيامين ، ويجب أن يمدد الديكستروز حتى 
  الدم  PHتصحيح الشوارد و  - ٣
  -التحال الدموي  -غسل الجلد  -التنظيف المعوي  -التقيؤ : التخلص من المادة السامة  - ٤
  .إعطاء الترياقات  - ٥

  :م الطرق التحليلية في علم السمو 
  :ومنها التي تجري بجانب فراش المريض مثل : االختبارات النوعية 

  :االختبارات اللونية 
  :اختبار تريندر 

مل  ١٢٠مل ماء و  ٨٥٠غ من كلور الزئبق في  ٤٠( مل من كاشف تريندر ١٠٠يضاف 
ليتر بواسطة  ١غ نترات الحديد المميهة ويكمل المزيج ل  ٤٠حمض كلور الماء ممزوجة مع 

وجود ثوان ، ظهور لون بنفسجي أو أرجواني يشير إلى  ٥مل بول ويمزج مدة  ٢إلى ) ماء دافئ 
كان لون ، أما إذا ) حمض السالسيليك ، السالسيالميد ، متيل ساليسيليك أسيد ( الساليسيات

  .العينة غامقًا فقط تعتبر نتيجة االختبار سلبية 
  :اختبار كلور الحديد 

  مل بول  ٢إلى % ٥مل من محلول كلور الحديد  ١يضاف 
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 تالظهور لون أرجواني دائم يشير إلى وجود الفينول ، الفينوتيازين ، الفنيل بوتازون ، ، الساليسي
.(  

قطرات من محلول  ٥أو  ٤سلفات الحديدي إلى يضاف بضع بللورات من :اختبار لي جونز 
 ٨يغلى المزيج ثم يبرد و يضاف . مل من العصارة المعدية  ٥إلى %  ٢هيدروكسيد الصوديوم 

، ظهور لون أزرق مخضر يشير إلى وجود % ١٠قطرات من حمض كلور الماء  ١٠إلى 
  .لعينة السيانيد ، بينما يشير ظهور لون ارجواني إلى وجود الساليسيالت في ا

  :QDCTاختبار ديسفيروكسامين اللوني النوعي 
وتوضع في انبوبين %  ٣٠إلى قطرتين من الماء االكسجيني مل من عصارة المعدة  ٢يضاف 

) مل من الماء المقطر  ٤ملغ في  ٥٠٠( فيروكسامين مل من محلول ديس ٥الستيك ، يضاف ب
ظهور لون أحمر أو برتقالي بشكل . اآلخر إلى أحد األنبوبين و اللون الناتج يقارن مع األنبوب 
هذا االختبار يجب أن يجرى خالل ساعتين . تدريجي يشير إلى وجود مستويات سمية من الحديد 
  .من حصول التسمم و إال فإنه يصبح غير موثوقًا 

  :اختبار ميكسنر 
م الميتانول ثم يمكن إجراء هذا االختبار على عينة براز أو عصارة معدية ، تخفف العينة باستخدا

من العينة إلى قطعة من الجرائد ثم تطوق البقعة بواسطة تثفل و تصفى ، تضاف قطرة أو اثنتين 
قلم رصاص ثم تجفف ، تضاف عدة قطرات من حمض كلور الماء المركز إلى البقعة ، إن 

موجود في معظم الفطور ( تشكل لون أزرق خالل عدة دقائق يشير إلى وجود االماتوكسين 
  ) .سامةال

  :اختبارات أخرى 
  :اختبار االيزونتريل 

مل  ٢مل من االنيلين النقي ثم يضاف  ١مل ويضاف  ١٠تمزج كمية صغيرة من العصارة مع 
ستنطلق رائحة كريهة في . ثم يسخن المزيج بلطف عدة دقائق %  ٢من هيدروكسيد الصوديوم 
رباعي كلور الكربون ،هيدرات الكلورال ، الكلوروفورم ، ميتيل :  اآلتيةحال وجود أحد السموم 

   .بروميد ،أو أي مركب من مركبات الهيدروكربون المكلورة 
  ):اختبار األدروفونيوم ( اختبار تنسيلون 

ملغ أدروفونيوم وريديًا في حال الشلل المفاجئ يحدث شفاء سريع إذا كان الشلل  ١٠عند إعطاء 
مثل التسمم باللحوم المحفوظة فلن يحدث ( ضلي وخيم ، أما في حال التسمم ناتجًا عن وهن ع

  .أي تحسن 
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  :اختبار ميلزر 
  ) .خاصة الفطر األمانيتي ( يجرى هذا االختبار إلثبات فيما إذا كان الفطر المتناول ساماً 

 ١.٥+ مل ماء  ٢٠مزيج من ( تلَون األبواغ المتحررة من الفطر بواسطة قطرة من كاشف ميلزر 

. ثم تفحص تحت المجهر، فتظهر بلون أسود   )هيدرات الكلور  ٠.٥+ (غ أيودين البوتاسيوم  
  .سلبية االختبار ال تعني أن الفطر غير سام 

  
  :الجدول التالي يبين الترياقات النوعية للتسممات

  

  تطبيقات أخرى  االستطباب الرئيسي  الترياقات
  سلفات الهيدروجين  سيانيد  أميل نترات

  -  البيروكسيداز العضوي  حمض األسكوربيك
  -  العوامل الكولينرجية  أتروبين

حمضاألورين ثالثي 
 ATAالكربوكسيل 

  -  بيريليام

  -  أمانتينات  بينزيل بينيسيللين
  -  الحموض  بيتا أمينو بربريونيتريل
  أضداد الكالسيوم  أوكزاالت ، فلوريدات  أمالح الكالسيوم
متالزمة االنحالل العصبي   الحرارة الخبيثارتفاع   دانترولين

  الخبيث
  باراكوت  حديد ، ألمنيوم  ديسفير ريو كسامين

  -  كلوروكوين  ديزيبام
  -  سيانيد  ديكوبالت إيديتات

األضداد الجزيئية النوعية 
  للديجوكسين

  -  غليكوزيدات الديجيتال

  نحاس ، ذهب ، زئبق  زرنيخ  ديميركابرول
ثنائي ميتيل أمينوفينول       ٤

 )4,MAP (  
  سلفات الهيدروجين  سيانيد

  -  ميتانول ، إيتيلين غليكول  إيتانول
  -  نيتروديازيبينات  فالمازينيل
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    حاصرات بيتا  غلوكاكون
    أنسولين  غلوكوز
  -  تسمم وشيقي  غوانيدين
  -  باراسيتامول  ميتيونين

  ديسلفيرام ، كوبرين  ميتانولإيتيلين غليكول،   ، ميتيل بيرازول ٤
  أمانتين  باراسيتامول  أسيتيل سيستين

  -  زئبق  ن ، أسيتيل بينيسيالمين
  -  أتافيون -مورفينات   نالوكسون
 المضادات الكولينرجية  نيوستيغمين

  المحيطية
-  

  -  الفوسفات العضوية  أوكزيمات
سيانيد ، أول أكسسيد   أوكسيجين

  ، سلفات الهيدروجينالكربون
  

  ذهب ، رصاص ، زئبق  نحاس  بينيسيالمين
  -  المعادن المشعة  )  DTPA(حمض البينتيتيك

محرضات مستقبالت ألفا   فينتوالمين
  األدرينالينية

  

المضادات الكولينرجية   فيزوستيغمين
  المركزية

-  

    مشتقات الكومارين  ) Kفيتامين (فيتوميناديون 
بوتاسيوم سداسي سيانيد (

  بروسياأزرق ) الحديد
    تاليوم

محرضات المستقبالت بيتا   بروبرانولول
  األدرينالية

-  

  -  هيبارين  سلفات البروتامين
  غليكول ، هيدرازين  أيزونيازيد  بيريدوكسين
  كبريت الهيدروجين  سيانيد  نترات الصوديوم

  -  االنسمام بالفطور اإلرغوتية  نتروبروسيد الصوديوم
    بيريليوم  ساليسيالت الصوديوم
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  برومات، كلورات ، يود  سيانيد  ثيوسلفات الصوديوم
    رصاص ، زئبق  ساكسيمير
  تسمم أوكسيجيني  أحادي أكسيد الكربون  توكوفيرول
    ارتفاع ميتهيموغلوبين الدم  زرقة التوليدين

رباعي أمين ( ترينتين 
  )التريتيلين 

    نحاس

    زرنيخ  يونيثول
  -  سيانيد  هيدوكسي كوبوالمين
  -  حاصرات بيتا  إيزوبرينالين
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        اخلامساخلامساخلامساخلامسالفصل الفصل الفصل الفصل         
 
P�+�	 
P�+�	 
P�+�	 
P�+�	�#��I:�	 ��>S��� �#��I:�	 ��>S��� �#��I:�	 ��>S��� �#��I:�	 ��>S���         

  
     C2H5OHالكحول اإليتيلي

  
درجة غليانه ، ٠.٧٨٩وزنه النوعي ،  وطعم الذع، ذو رائحة نفاذة ،  هو سائل عديم اللون      
٨٠C0 ،كما أنه يمتزج مع ، ويمتزج مع الماء بأية نسبة، يشتعل بلهب أزرق، سرع االشتعال

األثير والكلورفورم يستعمل في الطب والصناعة فهو يتميز بتأثيره المضاد للجراثيم وكذلك تأثيره 
كمذيب عضوي ولذلك استخدم في استخالص األدوية وتنقيتها وتحضير الصبغات الدوائية 

  . الكحولية 
أما تركيز الكحول المحضر %  ١٠٠-٩٥مكن تحضيره بدرجات نقاوه عالية تتراوح بين ي

ويتراوح تركيزه في المشروبات %  ٧٠- ٦٠ألغراض طبيه كمادة مضادة للعفونة فيتراوح بين 
  . كالويسكي و العرق %  ٥٠كالبيرة و %  ٤الكحولية بين 

  . الكحول اإليتيلي النقي فيها  و الجدول التالي يعرض أهم المشروبات الروحية مع نسبة
  

  اسم المشرب
نسبة الكحول اإليتيلي 

  المئوية
  بو اسم المشر 

نسبة الكحول اإليتيلي 
  المئوية

  ٤٠-١٧  الكونياك  ١٤- ٤  البيرة بأنواعها
  ٥٠-٤٠  العرق  ١٨- ٧  النبيذ بأنواعه

مشروبات كحولية 
  محالة

  ٥٠-٤٥  الويسكي  ٣٠-٢٥

  ٤٥-٣٥  الروم  ٤٥-٤٠  الجن
      ٤٥-٤٠  الفودكا

     
  
  



  
  

٤١٨

  : امتصاص الكحول 
، تمتص كمية قليلة عبر الغشاء المخاطي للفم إذتبدأ عملية االمتصاص بعد تناولها مباشرة 

علمًا أن هناك كمية غير ، والكمية الرئيسية تمتص عبر األغشية المخاطية للقناة المعدية المعوية
  .المتناولة من الكمية %  ٢٠-١٠ممتصة تقدر بحوالي 

  : العوامل المؤثرة على امتصاص اإليتانول وسرعته 
 . كلما ازدادت الكمية المتناولة كلما ازدادت الكمية الممتصة  :الكمية المتناولة  .١

أعلى سرعة امتصاص تحدث مع تركيز للكحول يعادل  :تركيز الكحول في المشروب  .٢
ما ( ارتفع التركيز يشكل كبير  إذا انخفض التركيز تقل سرعة االمتصاص وكذلك إذا% ٢٠

 ) .هي اآللية ؟ 

 .الشرب السريع يسرع عملية االمتصاص و الشرب البطيء يؤخره  :الشرب السريع  .٣
  .االمتالء المعدي  .٤
 . نوع الطعام  .٥

بعد االمتصاص يصل الكحول للدوران ويتوزع لمختلف  :انتشار الكحول في األنسجة 
، وخالل فترة استمرار شرب الكحول يكون تركيزه بالدم أعلى من بقية األنسجة، أنسجة الجسم

وبعد التوقف عن الشرب يتساوى تركيزه بالدم ثم تتفوق سرعة التأكسد النسيجي واإلطراح على 
  .سرعة االمتصاص 

، النساء هو أعلى منه عند الرجال في حال كونهما بنفس الوزن إن تركيز الكحول الدموي عند
والسبب أن الكحول قليل االنتشار في األنسجة الدهنية ، ويتناوال نفس كمية الكحول وبنفس الظرف

 .  
  : استقالب الكحول اإليتيلي 

  : من الكحول الممتص بالكبد كما يلي % ٩٠يتم أكسدة حوالي 
يد الدهاإلى أسيت ADHيم الكحول دي هيدروجيناز يتحول اإليتانول بواسطة أنز  .١

Acetaldehyde . هذا التفاعل عكوس. 
إلى )  AlDH  )Acetaldehyd Dehydrogenase يتحول أسيت ألدهيد بواسطة  .٢

الموجود في الجسيمات الكوندرية لخاليا الكبد هو المسؤول األول  ALDHإن  . أسيتات 
 .عن تصفية أسيتالدهايد 



  
  

٤١٩

 .  CO2نزيمات إلى ماء وغاز أبتأثير مجموعة  تاألسيتاتحول ت .٣

  .من اإليتانول % ١٠إنزيم يلعب دورًا في استقالب حوالي .  ٤
 MEOS )Microsomolesوالذي يعمل ضمن نظام  CYP2E1اإلنزيم المسمى .  ٥

Ethanol Oxidising System  ( يستخدم في استقالب اإليتانول.  
، ولهذا تستقلب الميتانول  ADHفي استقالب سموم أخرى ، كما أن  CYP2E1يستخدم     

السبب يمكن إعطاء اإليتانول بجرعة وحيدة أو بشكل متكرر كترياق في بعض التسممات األخرى 
في التسمم  ADH، حيث يلعب األيتانول دور منافس على ) الميتانول ، واألسيتامينوفين ( 

  .في التسمم باباراسيتامول مما يسرع من استقالبه CYP2E1بالميتانول  و يفعل عمل 
حيث ينخفض تركيز الكحول الدموي عند  تقريبًا  إن معدل استقالب الكحول في الجسم ثابت

  .غ بالساعة  ٨وفي مجمل العضوية يستقلب حوالي . مل بالساعة  ١٠٠/ ملغ  ١٦البالغ 
أقل عرضة للتسمم الحاد باإليتانول  اآلسيويون( يخضع استقالب الكحول لعوامل عرقية ووراثية 

والتي تعمل على استقالب سريع للكحول بالمقارنة  ADH1*2بسبب امتالكهم مقادير عالية من 
   )العادية  ADHمع 

  : إطراح الكحول  
يتم إطراح أغلب الكحول بعد أكسدته على شكل ماء وثاني أكسيد الكربون بينما يطرح الجزء 

  %.٠.٥و التعرق % ٧-٥وهواء الزفير % ٣- ٢ق البول عن طري%)١٠حوالي (الباقي
  : مخطط فيدمارك 

  : هو مخطط نظري يعبر عن امتصاص الكحول وانتشاره و استقالبه وطرحه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : يتألف مخطط الكحول الذي وضعه العالم فيدمارك من األدوار التالية

  تركيز الكحول
 غ/ ملغ 

 الزمن

R 

D  

E  

G 



  
  

٤٢٠

يتشكل من مخطط سريع الصعود مما يدل على أن سرعة امتصاص الكحول  :الدور األول  .١
 ) .  R( تفوق سرعة أكسدته و إطراحه و يرمز لها بالرمز 

يتشكل من قمة حادة أو خط أفقي يشير إلى الكثافة القصوى التي بلغها  :الدور الثاني  .٢
 ). G( و التأكسد  الكحول الدموي و يدل على وجود توازن بين االمتصاص

 ( يتشكل من خط مستقيم هابط بسرعة يدل على الهبوط الناجم عن االنتشار :الدور الثالث  .٣

D. ( 

يتشكل من خط هابط ببطء يدل على أن سرعة التأكسد النسيجي تفوق سرعة  :الدور الرابع  .٤
 ) . E( االمتصاص 

  : الكحول جمة عن تناول التأثريات النا
قبل استعراض تأثير الكحول على أجهزة الجسم ال بد من التنويه إلى أن هذه التاثيرات تتوقف 
على نقاوة الخمر من الشوائب ونسبة اإليتانول في المشروب وعمر المستهلك ووضعه الصحي 
، والنفسي ومزاجه عند تناول المشروب وحالة المعدة ونوع الطعام وكذلك الوزن ومدة اإلدمان

  . الستعداد الوراثي وربما ا
 :على الجهاز العصبي التأثير –وًال أ

ما هو تعليل زيادة النشاط والفعالية والكالم في المرحلة (تأثير مثبط للجهاز العصبي المركزي 
  ).الخفيفة من السكر

  :التأثير على القلب واألوعية الدموية  - ثانياً 
  .تسرع قلبي    بالمقادير الصغير ينبه الكحول عضلة القلب 

  .يوسع األوعية مما يؤدي لرفع درجة الحرارة المحيطة واحمرار الوجه 
  : التأثير على جهاز الهضم -ثالثاً 

وكذلك مفرزات الغدد الهضمية سواء المعوية أو  Hclالجرعة الصغيرة من الكحول تنبه إفراز 
والكحول يسبب الغثيان ، والكحول يخرش القرحة المعدية والمعوية، مفرزات الكبد والبنكرياس
  .واإلقياء ألنه يخرش األغشية

دمان يسبب ضمور الغشاء المخاطي الكحول اإليتيلي يسبب أيضًا التهاب المعدة وفي حال اإل
الضروري لتصنيع الهيموغلبين وكذلك نقص امتصاص  B12للمعدة مما يعيق امتصاص فيتامين 

  .الحديد مما يسبب فقر الدم 



  
  

٤٢١

والكحول يؤذي الكبد حيث يؤدي إلى تشحم الكبد ، ياس حاد نتيجة الكحولقد يحدث التهاب بنكر 
  . ثم تشمع الكبد والتهاب الكبد الكحولي 

  .سنة يؤدي لتشمع الكبد ١٥-١٠غرام إيتانول يوميًا لمدة  ٨٠- ٤٠إن استهالك 
  :تأثير اإليتانول على االستقالب العام  -رابعاً 

وهذا يساعد على حدوث التهاب  Uric Acidلبول يؤدي تناول الكحول الرتفاع نسبة حمض ا
  .المفاصل النقرسي 

  .مما يسبب التعب العضلي Lactic Acidكما يزداد حمض اللبن 
  : التأثير على سكر الدم  -خامساً 

يسبب تناول الكحول في البداية ارتفاع سكر الدم نتيجة زيادة تفكيك الغليكوجين وعندما تنخفض 
  .الكبد والعضالت وتنضب مدخراته يحدث نقص سكر الدم مستويات الغليكوجين في 

  :تأثير الكحول على درجة حرارة الجسم  - سادساً 
يسبب خفض حرارة الجسم نتيجة الضياع الحراري بطريق االنتشار واإلشعاع المحيطي وكذلك 

  .في الدماغ ةيسبب تثبيط مركز تنظيم الحرار 
  .والموت بسبب البرد وبالتالي هناك خطورة من تعرض المتسمم للتأذي

  :التأثير على الجنس -سابعاً 
ولكن مع تكرار التناول يحدث تثبيط للرغبة ، يحدث الكحول في البداية زيادة في الرغبة الجنسية

  .والقدرة الجنسية ويثير مشاعر الغيرة عند الرجل على زوجته
  :التأثير على الجنين أثناء الحمل  -ثامناً  

وعند والدة طفل من أم كحولية . الحاجز المشيمي ويصل إلى دم الجنينيعبر الكحول اإليتيلي 
يحصل لديه عالمات الفطام أو الحرمان الكحولي على شكل اختالج عضلي وتسرع قلب وقد 
تحدث تشوهات جنينية تشمل صغر حجم الرأس وصغر حجم الدماغ وتأخر في التطور الروحي 

  .الحركي وكذلك األورام
  : مراحله  أو  - أطوار السكر 

  :السكر الخفيف 
يحدث تثبيط زائد في الوظائف . غ /مغ ١- ٠.٥تركيز الكحول الدموي  :لمرحلة األولى 

ويضعف تحكم الشخص في تصرفاته ويصير اجتماعيًا وكثير الكالم وزائد الحركة ، الدماغية
وتراوده األفكار وتتسع األوعية الدموية المحيطة فيحقن الوجه ويشعر الشخص بالدفء ، والنشاط

 .الجنسية ويكثر ارتكاب الجرائم في هذه المرحلة



  
  

٤٢٢

دوار مع ارتباكات سمعية وبصرية وينقص حس األلم :  ينطور السكر الب :المرحلة الثانية 
وتظهر اضطرابات حركية تتظاهر أوًال على شكل اضطرابات في الحركات الدقيقة كالكتابة ثم 

 .متلعثمًا بدون انسجام  تضطرب المشية وتترنح ويصير الكالم

وقد يدخل في . السقوط يتعرض السكران في هذه المرحلة للسقوط و األذيات الناجمة عن 
 .غ/ملغ ٢.٥-١تركيز الكحول في هذه المرحلة . مبرر لهامشاجرات ال 

غ تشتد االضطرابات السابقة ويزداد /ملغ ٤-٢٠٥تركيز الكحول  :طور السكر الشديد 
يصبح السكران عاجزًا عن الحركة تمامًا ويدخل في سبات عميق وهادئ االضطراب الحركي و 

 .وتهبط الحرارة وينخفض الضغط ويبطؤ التنفس

  .ملغ١٠٠/ملغ ٤قد تحدث الوفاة إذا تجاوز تركيز الكحول الدموي 
غالبًا ما ينتهي التسمم الحاد بالشفاء و يتلوه ثقل بالرأس وضعف في القوى وصداع قد تستمر هذه 

  .اض لعدة أيام األعر 
  :التشخيص الكيميائي للتسمم بالكحول 

يعتمد تشخيص التسمم الكحولي على األعراض والعالمات المميزة ، وللتأكد تؤخذ عينة      
عند الجثث التؤخذ من القلب وٕانما من الوريد الفخذي ( دموية من وريد محيطي عند األحياء 

  .، كما يمكن معايرة الكحول في اللعاب أو البول أو هواء الزفير ) عادة ، لماذا ؟ 
م لتحديد كمية الكحول التي تناوله الشخص قبل الوفاة × ج = و : ر العالقة التالية اقترح بالتازا

وزن الكحول الصافي في المشروب : حيث و ، ساعات على الوفاة  ٣ – ٢وذلك بعد مرور 
ساعات من الوفاة مقدرًا بالغرام ، ج وزن الشخص بالكيلوغرام ،  ٣ – ٢الكحولي المتناول قبل 
كما اقترحت العالقة التالية لتحديد كمية الكحول . الدم مقدرًا بالغرام في الليتر مقدار الكحول في 

  : حيث  A= P×0.7(C+B.T)الصافي التي شربها الشخص قبيل الوفاة بفترة معينة 
A  : كمية الكحول الصافي التي شربها الشخص قبيل الوفاة مقدرة بالغرام.  
P  : وزن الشخص مقدرًا بالكيلوغرام.  
C  : الليتر / تركيز الكحول في الدم لحظة الفحص مقدرًا بغرام.  
B  : وهو انخفاض تركيز الكحول الدموي خالل ساعة ( وسطيًا  0.15عامل التأكسد ويقدر بـ(  
T  : المدة الفاصلة بين تناول المشروب وأخذ العينة.  

هذه المدة ألكسدة كل  ساعة على تناوله ، إذ تكفي ٢٤ال تفيد معايرة الكحول في الدم بعد مرور 
  .كمية الكحول الموجود في الدم وطرحه 



  
  

٤٢٣

  
  :في التسمم الحاد  المعالجة

  .التسممتختلف حسب درجة 
  .ال تحتاج لمعالجة ، ويكفي وضع السكران في مكان دافئ  إذا درجة خفيفة

أما إذا وصل التسمم إلى درجة شديدة ، ودخل المتسمم في حالة سبات فتغسل معدته بالماء أو 
االستقالبي بمحلول بيكربونات الصوديوم ، ويعالج القصور التنفسي والوهط الدوراني والحماض 

  : ونقص سكر الدم ، وتتضمن المعالجة ما يلي 
  .الضرورة كلوريد الصوديوم ، ويضاف عند % ٥أو %  ١٠حقن السيروم السكري  - ١
  .حقن محلول بيكربونات الصوديوم لمعالجة االحمضاض  – ٢
  .إجراء التنفس الصناعي لمعالجة القصور التنفسي وتسريع طرح الكحول عن طريق الرئتين  – ٣
  ن والمنشطات القلبية ، ) B6، B1(تعطى الفيتامينات وخاصة  – ٤
  . ADHالمثبط Xنزيم  fomepizolيمكن إعطاء  – ٥

  
يحدث بعد دخول المريض مرحلة اإلدمان الكحولي ويصبح غير قادر  :التسمم الكحولي المزمن 

  : على ترك الكحول أو تقليل كميته مما يؤدي الضطرابات تشمل كامل أعضاء الجسم وأهمها 
، المعدة التهاب، تشحم الكبد، خشونة الصوت، أذيات القلب واألوعية :األعراض الجسمية 
نقص المقدرة ، رجفان األصابع، اعتالل عضالت واعتالل أعصاب، إسهاالت متكررة

وفي حاالت نادرة ضعف القدرة البصرية نتيجة تأذي العصب ، ضمور دماغ، الجنسية
 .البصري

، تشمل تغير في الشخصية مع تقلبات مزاجية تتراوح بين الحزن والهياج :ة سياألعراض النف
 توهناك اعتالال، اكتئاب نفسي قد ينتهي باالنتحار، ضعف الذاكرة، لعائلةإهمال العمل وا
  .أخرى عديدة

 
 

  : معالجة اإلدمان الكحولي
، وتعالج باالمتناع التدريجي عن الشرب ويعطى الدي سلفيرام  بحاجة إلى طبيب نفسي مختص 
 )ANTABUSE  (بجرعة )غ يوميًا والذي يؤدي إلى أعراض مزعجة بعد )  0.5 – 0.25

تناول الكحول مثل الصداع والخفقان وضيق النفس والتعرق والغثيان واإقياء وهبوط الضغط وذلك 



  
  

٤٢٤

ال يجوز  .بسبب ارتفاع نسبة اإلسيتالهايد في الدم حيث يوقف األنتابيوس أكسدة األسيتالهايد 
قد يؤدي إلى الموت عند شرب كميات كبيرة من استعمال هذا الدواء بدون رقابة طبية ألنه 

  .الكحول ، كما ال يجوز إعطاؤه للمرضى القلبيين 
  .يعالج المدمن معالجة نفسية خاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  

٤٢٥

  الكحول الميتيليالتسمم ب
 Methanol   

  
كثير . سائل ال لون له يشبه بشكله ورائحته الكحول االيتيلي  CH3OH  الغول الميتيلي 

وقد يضاف للخمور .د ماستخدامه حاليًا كمذيب للدهانات وكمصدر النتاج المواد المانعة للتج
  .شد خطرًا منه أيتيلي لكنه قل حدوثًا من التسمم بالغول اإلأالتسمم به .بقصد غشها 

و الحال لدى عمال الصناعات الكيميائية التي يدخل السم عن طريق جهاز التنفس كما ه
  .و عندما يؤخذ خطأأور به خمو عن طريق جهاز الهضم عندما تغش الأتستخدمه بكثرة ،

مل ولكن شوهدت حوادث تسمم خطرة به ووفيات  )١٠٠-٣٠(تبلغ الجرعة القاتلة منه حوالي 
ن تأثيره السام إ. تركيزًا مميتًا  )غ/مغ١(ويعتبر وجود تركيز للميتانول بالدم يفوق. قل أبجرعات 
نه يتأكسد ببطء بالكبد بواسطة الخميرة أساسي عن نواتج استقالبه داخل الجسم حيث أينجم بشكل 

حيث يتحول الى  ADHيتيلي وتدعى نازعة الهيدروجين الغولية ذاتها التي تؤكسد الكحول اإل
 ٦لى حوالي إثر تناوله إتسمم به عراض الأولى أ،لذلك يتأخر ظهور   فورمالهايد وحمض النمل 

  .ساعة  ٧٢ساعات حتى 
  :االعراض والعالمات 

  : أو أيام تتأخر عادة ويسبقها فترة صامتة تمتد لعدة ساعات
  : عراض طور التأثير المخدر للسم أ - ١    
الم بطنية قولنجية ، اضطرابات بالرؤية ناجمة عن آسهاالت مع إ قياء و إ تتجلى بغثيان و       

  ،زراق ،سبات عميق واختالجات  اختناقتثبيط خميرة بالشبكية ،عسر تنفس ونوب 
  :طور الحماض  - ٢    
تتطور الحالة تدريجيًا لتصل الى هذا الدور بسبب التراكم البطيء لالحماض الناتجة عن     

  .اكسدة الميتانول داخل الجسم 
  .ذيات دائمة مثل العمى الناجم عن التهاب العصب البصري أصابة د تخلف اإلق -٣  

  .يام بسبب فشل التنفس والدوران أتحصل الوفاة عادة بعد بضعة 
  ..العالمات التشريحية  -
  :عادة التشاهد عالمات تشريحية وصفية وقد تشاهد    

  .الزرقة الرمية بلون رمادي  -
 .الدم سائل غير متخثر  -
بالغشاء المخاطي للمثانة البولية ناجم عن تأثره بالحموض الناجمة عن احمرار  -

 .استقالب الميتانول 



  
  

٤٢٦

 .نزوف حلقية بالدماغ  -
  :المعالجة 

  غسل المعدة نادرًا ما يكون مجديًا ألن األعراض متأخرة  – ١
  إعطاء اإليتانول فمويًا أو وريديًا  – ٢
  الذي يعتبر مع اإليتانول)  fomepizole  )N-Methyl pirazoleإعطاء الفوميبيزول  – ٣

  ترياقًا نوعيًا      
  الدم المنخفضة بشدة PHحقن بيكربونات الصوديوم لمعادلة  – ٤
  إجراء التحال الدموي والكلية الصناعية  – ٥
  .إعطاء الفوالت التي تسرع تحول مستقلبات الميتانول إلى ماء وثنائي أكسيد الكربون  – ٦

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


