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٤٣٥

  السابعالفصل 
                                                                                                                                             ������	 K�P��	 ������	 K�P��	 ������	 K�P��	 ������	 K�P��	        

  CO وكسيد الكربونأالتسمم بأول 
 

أحادي أكسيد الكربون غـاز عـديم اللـون والرائحـة ، أخـف مـن الهـواء إذ تبلـغ كثافتـه غاز   
 النــاقص حتــراقااليــنجم عــن  .ممــا يســمح بانتشــاره ســريعًا فــي الهــواء   ٠.٩٦بالنســبة للهــواء 

، سواء الوقود أو المواد العضوية األخرى ، كما ينجم عن  والسوائل واألجسام الصلبةلغازات ل
ـــاجم الفحـــم  ـــي ، ويمكـــن أن يوجـــد فـــي من احتـــراق الوقـــود فـــي الســـيارات واحتـــراق الغـــاز المنزل

   .الحجري نتيجة األكسدة الذاتية للكربون 
الحتــراق النــاقص فــي نتيجــة ا COفــي الظــروف المنزليــة يمكــن أن يحــدث التســمم بغــاز      

   .COكما أن االنفجارات والحرائق تشكل مصدرًا لغاز المواقد ، وتعطل أجهزة التدفئة ، 
الكربــون أكثــر الســموم انتشــارًا ، إذ يشــكل وفقــًا لــبعض  يعــد التســمم بغــاز أحــادي أوكســيد    

  .من مجمل السموم الغازية %  ٨٠الدراسات أكثر من 
  :الشكل الطبي الشرعي 

االت التسـمم عرضـية نتيجـة االحتـراق النـاقص أو اسـتخدام أجهـزة االحتـراق فـي مكـان أكثر ح
  . ضيق ومغلق 

حــــاالت التســــمم المهنيــــة تصــــادف عنــــد عمــــال المنــــاجم ، ويمكــــن أن تصــــادف فــــي الحرائــــق 
  .واالنفجارات 

  .فردية أو جماعية  COهناك حاالت من االنتحار بغاز 
  :اآللية السمية 
عن ارتباطه الشديد بالهيموغلوبين الذي يؤدي لتشكل كربوكسي هيموغلـوبين  COتنجم سمية 

 :  
                  HBO2 + CO → HBCO + O2 

  .هذا التفاعل عكوس 
يحدث بسرعة كبيرة جدًا حيث أن شدة هذا  O2مع الهيموغلوبين وحلوله محل  COارتباط 

  .مرة ارتباطه مع األكسجين  ٢٥٠االرتباط يفوق بأكثر من 



  
  

٤٣٦

في هواء الشهيق ، حيث أن  COإن كمية كربوكسي هيموغلوبين المتشكلة تتعلق بتركيز 
  . HbCOمن %  ٥٠يؤدي لتشكل   1/1500تركيزًا حجميًا لهذا الغاز في الهواء يعادل 

هيموغلوبين يتعلق بدرجة كبيرة بتركيز األوكسجين في هواء الشهيق ، حيث تفكك كربوكسي 
دقيقة في حال استنشاق المريض للهواء  ٣٢٠أن نصفف عمر كربوكسي هيموغلوبين يبلغ 

ضغط  ٣دقيقة في حال استنشاق األوكسجين بضغط يعادل  ٨٠الجوي العادي ، بينما يبلغ 
  .جوي 

يختفي تمامًا من   COغض النظر عن شدة التسمم فإن في الظروف السريرية العادية ، وب
يتم   COإن طرح  . ساعة بعد أن يتم إخراج المصاب إلى هواء نظيف  ١٢الدم خالل 

  .بشكل أساسي عن طريق الرئتين 
بحصار الهيموغلوبين الذي ال ) الجزء المعدني للهيموغلوبين ( مع الهيم  COيترافق ارتباط 

في الدم مما يؤدي إلى نقص أكسجة  O2يستطيع أن يثبت األكسجين ، فينخفض تركيز 
على المستوى الخلوي ، إن أكثر األنسجة تأثرًا بنقص األكسجة النسيج العصبي والعضلة 

وغلوبين فإنه يرتبط أيضًا مه هيم البروتينات األخرى مع الهيم  COإضافة الرتباط . القلبية 
الميوغلوبين ، والسيتوكرومات ، والكاتاالز ، والبروكسيداز وغيرها  ، مما يؤدي : ، مثل 

أقل من وله  COإن ولع الهيموبروتينات النسيجية بــ . لتأثير سمي على الخاليا 
له عنها أبطأ بكثير من تفككه وانفصا COالهيموغلوبين به ، ولكن تفكك ، ولكن تفكك 

تبلغ نسبة بلغ نسبة . ساعة  ٧٢ - ٤٨وانفصاله عن الهيموغلوبين ، حيث يستغرق ذلك 
CO  من مجمل أحادي أوكسيد %  ١٥ -  ١٠التي ترتبط مع الهيموبوتينات النسيجية

  .الكربون الموجود في العضوية 
السلسلة التنفسية وعرقلة نقل  مع هيموبروتينات داخل الخلية إلى تثبيط COيؤدي ارتباط 

اإللكترونات ، مما يؤدي إلى اختناق خلوي ، مع كل االختالطات االستقالبية الناتجة عن 
تمامًا من الدم ، فإن نقص األكسجة الخلوي يمكن أن  COوحتى عندما يتم فقدان . ذلك 

طأ من مع الهيموبروتينات النسيجية وانفصاله عنها بشكل أب COيستمر بسب ارتباط 
  .انفكاكه عن الهيموغلوبين 

لقد اختبار تأثير أحادي أوكسيد الكربون على الخاليا من خالل التجارب التي تم فيها      
من كربوكسي هيموغلوبين % ٥تعريض الشخص لهذا الغاز بتركيز بسيط يؤدي لتشكل أقل من 

ؤالء األشخاص اضطراب ، وهو تركيز ال يعيق نقل األوكسجين إلى األنسجة ، ومع ذلك حدث له
  .، وكذلك اضطراب نفسي حركي  ECGفي الرؤية ، وتغيرات في 



  
  

٤٣٧

وانفكاكه عند الجنين ، أبطأ  COيمر غاز أول أوكسيد الكربون عبر الحاجز المشيمي ، وارتباط 
من غير   COظ أن المرأة الحامل أشد تأثرًا باالنسمام بغاز حكما لو . مما هو عليه عند األم 

  .الحوامل 
  :األعراض والعالمات 

. بدرجة التسمم ، أي بنسبة كربوكسي هيموغلوبين في الدم تتعلق األعراض والعالمات  -  ١
في الهواء وبين نسبة كربوكسي هيموغلوبين في  COالجدول التالي يوضح العالقة بين تركيز 

  :الدم وبين األعراض 
     

  األعراض  (%)كربوكسي هيموغلوبين  COتركيز 

  ppm ٣٥أقل من 
 )تدخين السجائر ( 

  التوجد أعراض، أو صداع خفيف  ٥

0.005%(50ppm) 10   صداع خفيف ، زلة تنفسية عند
  اإلجهاد

0.01% 
(100ppmm) 

  صداع نابض ، زلة مع جهد متوسط  ٢٠

0.02%(200ppm) صداع شديد، تهيج ، تعب ، عتمات   ٣٠
  بصرية

0.03-0.05% 
(300-500ppm) 

، تخليط ،  صداع ، تسرع قلب  ٥٠  - ٤٠
  خمول ، وهط

0.08-0.12% 
(800-1200ppm) 

  سبات ، اختالجات  ٧٠ - ٦٠

0.19%(1900ppm)  موت سريع  ٨٠  

  عالقة تركيز غاز أحادي الكربون باألعراض والعالمات
  

تترافق بصداع ، ودوار ، وغثيان ، واضطراب في التفكير  COغلب حاالت التسمم بغاز أ 
. والمحاكمة ، ويمكن أن يصاب بعض المرضى بخناق صدري ، أو احتشاء عضلة قلبية 

  .تحدث لديهم اختالطات دائمة  المرضى الناجون من حاالت التسمم الخطرة يمكن أن



  
  

٤٣٨

ضطرابات عصبية نفسية ، عند االنسمام الشديد بأول أوكسيد الكربون ، يمكن أن تشاهد ا
  .وقلبية وعائية ، وتنفسية 

حدوث السبات المميز للوحة السريرية للتسمم الشديد  قبل :االضطرابات العصبية النفسية 
يالحظ عند المريض اضطرابات حسية ، طنين في األذنين ، ارتجاف في  COغاز ب

تضعف القدرة على المحاكمة مما  إذاألجفان ، ويدخل المصاب بحالة تشبه حالة السكر ، 
  .يشاهد عند بعض المرضى قلق نفسي شديد . يعيق فرصة المصاب بإنقاذ نفسه 

    .في الدم   HbCOان الوعي إما بشكل سريع أو تدريجي حسب تركيزيحدث فقد
حالة السبات يمكن أن تكون هادئة ، أو مصحوبة بهياج ، ويختلف عمق السبات حسب 

  .شدة التسمم 
يمكن أن يحدث نقص المقوية العضلية مع غياب  إذي المقوية العضلية فيحدث تغير      

   . المنعكسات الوترية ، أو فرط مقوية عضلية مع فرط منعكسات 
     

 ..المعالجة  -

خـراج المصـاب مـن المكـان إ بـواب و تهوية المكان بأقصى سرعة بفـتح النوافـذ واأل -آ
  و غرفة هواءها نقي ألى الهواء الطلق إ Coالذي حدث فيه استنشاق غاز 

انشاق االوكسجين العالي الذي يمكن بواسطته تنقية الدم من غاز الفحم خالل  -ب
ممـــا يقـــي مـــن حصـــول ) بالســـاعة %٥٠-٣٠بالـــدم بمعـــدل Coيـــنخفض تركيـــز (مـــدة قصـــيرة 
يفيـــد فـــي تنبيـــه %) ٥(الـــى االوكســـجين بنســـبة Co2بعضـــهم يـــذكر ان اضـــافة .االختالطـــات 

  .التنفس لكن االفضل اعطاء االوكسجين الصرف  مركز
وضع المصاب بحالة الراحة المطلقـة ويـدفأ المصـاب للتقليـل قـدر االمكـان مـن  -ج

  . حاجة االنسجة لالوكسجين 
نقل الدم المناسب لتزويد الجسم باالوكسي هيموغلوبين الطازج ويفيد نقله خـالل  -د

  .الساعات االولى فقط 
  :العرضية حيث المعالجة  -هـ

تعــالج االضــطرابات التنفســية بمــص المفــرزات ، تنبيــب الرغــامى واجــراء التــنفس االصــطناعي  - ١
  .عند الضرورة ، تعطى الصادات بشكل روتيني 

تعــالج الصــدمة بحقــن الســوائل واعطــاء الكــورتيزون ويحــافظ علــى تــوازن الشــوارد والســوائل فــي  - ٢
 .الجسم 

 .سن االستقالب الخلوي مثل السيتوكروم عطاء االدوية التي تحإيقترح البعض  - ٣



  
  

٤٣٩

رعـة حقنـًا وريـديًا بجHelthion او     Katalysinيقتـرح آخـرون اعطـاء التريـاق المسـمى  - ٤
وكســجين الــى الــدماغ والعضــلة القلبيــة ويجــب عــدم يصــال األوهــذا يفيــد فــي زيــادة إ) ٣ســم١٠(

 .اضاعة الوقت بالبحث عنه 
مضـــاد  Sympathomimeticaات الـــودي ومحاكيـــ Analeptcaيعتبـــر اعطـــاء المنعشـــات  - ٥

قيــاء وكــذلك يزيــد مــن حاجــة اســتطباب الن اعطــاء المنعشــات يــؤدي لحــدوث االختالجــات واإل
 .يزيد من شدة التسمم  )مثل الكاتيكوالمين (الجسم لالوكسجين واعطاء محاكيات الودي 

  ..Co2التسمم بغاز ثاني اوكسيد الكربون  -ب
ثاني اوكسيد الكربون غـاز عـديم اللـون والرائحـة ،اثقـل مـن الهـواء وغيـر قابـل لالشـتعال    
. يتشـــكل خـــالل التـــنفس الحيـــواني والنبـــاتي وكـــذلك وكـــذلك عـــن احتـــراق المـــواد احتراقـــًا تامـــًا .

يســـتخدم بالصـــناعة والطـــب %) ٠.٠٣(يحـــوي الهـــواء علـــى نســـبة ضـــئيلة منـــه تعـــادل حـــوالي 
  .ات فوالذية ويدعى الثلج الفحمي حيث يضغط داخل اسطوان

يعتبــر هــذا الغــاز المنبــه الفيزيولــوجي للتــنفس ،امــا اذا زادت نســبته كثيــرًا فــي الهــواء المستنشــق 
  .فانه يشكل المركز البصلي وتظهر له خصائص مخدرة 

ويصادف عند العمال الذين يقومون بتحضـيره او .يحدث التسمم بهذا الغاز عرضًا في العادة 
او عنـد الـدخول الـى االقبيـة واالبـار .ه في المصـانع خاصـة بصـناعة الخميـرة والنبيـذ استخدام

والمغاور المهجورة حيث يتجمع هذا الغاز بتركيز عال في الهواء يعتبر هذا الغاز خطرًا على 
ـــزه فـــي الهـــواء الـــى حـــوالي  عنـــدما تبـــدأ الشـــمعة المشـــتعلة %(١٠-٨الحيـــاة متـــى وصـــل تركي

  ).بالخبو
  ..العالمات االعراض و  -

ان حــدوث التظــاهرات الســمية لهــذا الغــاز  يعــزى بشــكل اساســي النخفــاض االوكســجين   
  .بالهواء المستنشق 

تختلف اعراض التسمم بحسب نسبة وجود هذا الغاز بالهواء وكـذلك بحسـب طـول المـدة التـي 
اء تعرض خاللها الشخص الستنشاق هذا الغـاز دون وجـود كميـة كافيـة مـن االوكسـجين بـالهو 

.  
حيـث يشــعر المصــاب %) ٨(تبـدأ االعــراض بـالظهور متــى وصـل تركيــزه بــالهواء الـى حــوالي 

يرتفــع الضــغط الشــرياني يتســرع القلــب والتــنفس ،تحــدث زلــة  بصــداع وطنــين بــاالذن ،دوار ،
تركيـز اعلـى مـن (اذا استمر التعـرض الستنشـاق هـذا الغـاز .تنفسية ثم ازرقاق وهياج وغثيان 

. واختالجات صرعية الشكل ثم فقـدان وعـي وانخفـاض الضـغط الشـرياني يحدث الرنح ) ١٠(



  
  

٤٤٠

فــاذا حصـــلت تهويـــة بـــالهواء النقــي بالوقـــت المناســـب فـــان المصــاب يتعـــافى بســـرعة واال فانـــه 
  .يموت اختناقًا وقد تتأخر الوفاة احيانًا لفترة من الزمن 

فقــدان الــوعي قــد % ٢٠-١٨امــا اذا كــان تركيــز هــذا الغــاز عاليــًا جــدًا فــي الهــواء الكثــر مــن 
الشـــــــــكل الســــــــكتي للتســـــــــمم (يحــــــــدث بصــــــــورة مفاجئـــــــــة وســــــــريعة ويتلـــــــــوه المــــــــوت الســــــــريع 

Apoplectiform.(  
  ...العالج  -
  .خراج المصاب فورًا من الجو الملوث ونقله للهواء الطلق النقي إ - ١
  بعد تنبيب الرغامى ومص المفرزات نشاق االوكسجين إ اجراء التنفس االصطناعي و  - ٢
بجرعة  Trometamolمراقبة غازات الدم والشوارد ومعالجة الحماض الحاصل باعطاء  - ٣

  كغ /مغ ٥٠٠-٣٠٠قصوى 
(Trometamol (R)= THAM=Tris-hydrxmethyl amino methan).         
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 )HCNحمض السياندريك ( سيانيد الهيدروجين
Hydrogen Cyanide  

  
حمـض السـياندريك سـائل .وسـريعة التـأثير تعتبر شاردة السيانيد مـن السـموم شـديدة القـوة   

مئويـة وهـو عـديم اللـون وينحـل / ٢٦/يتبخـر فـي الدرجـة .ذو رائحة خاصة تشبه رائحة اللوز المر 
  .بسهولة في الماء 

قــد يحــدث التســمم بــه اثــر استنشــاق هــذا هــذا الحمــض او مــن تنــاول امــالح الســيانيد الالعضــوية 
  .يد مثل السيانيد كلوريد السيانوجين والنتروبروسيد المنحلة او المواد المتحررة عن السيان

يستخدم السيانور بكثرة فـي الصـناعة ويسـتعمل لتطهيـر وتبخيـر المنـازل والسـفن مـن الحشـرات بعـد 
يصــــل للبيــــوت مــــع مــــواد التصــــوير . خــــذ االحتياطــــات الالزمــــة للوقايــــة مــــن تــــأثير الســــم الشــــديد أ

لدباغـة والطلـي امالح السيانور في الصناعة خاصة أو ملمعات الفضيات كما تستعمل أالكيميائية 
  .الغلفاني والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في استخالص الذهب من فلزاته 
ريك دبخـرة حمـض السـيانأتؤثر الحموض المجففة في امالح السيانور وتفككهـا وتنطلـق نتيجـة ذلـك 

حــد امــالح أالشــديدة الســمية وقــد يــتم ذلــك فــي المعــدة الحاويــة علــى حمــض كلــور المــاء عنــد تنــاول 
الــذي يحــرر حمــض  KCNالبوتاســيوم  ســيانورمالحــه اســتخدامًا هــو أكثــر أو . الســيانور المنحلــة 

هنـاك عـدة نباتـات قـد تحتـوي . ندريك عند وصـوله للمعـدة بسـبب تفاعلـه مـع حموضـة المعـدة السيا
وعلـى خميـرة خاصـة تتفاعـل معـه فـي  Amygdalineجزائها علـى شـبه سـكر يـدعى اللـوزين في ا

المعدة فينطلق من جراء ذلك حمض السياندريك السـام ويحـدث تسـممات خطـرة ومـن هـذه النباتـات 
  .بري ، ،الدراق ،المشمش المر واللوز المر النذكر بذور بعض الفواكه مثل الكرز 

ن اللــوز المــر تكفــي لقتــل الشــخص البــالغ علــى حــين تكفــي عشــرة ن تنــاول ســتين حبــة مــأويعتقــد 
  .حبات لقتل الطفل 

غـرام لكـل كيلـو غـرام ين المقادير القاتلـة مـن حمـض السـياندريك زهيـدة جـدًا تقـدر بحـوالي واحـد ميلإ
ن قطرة واحدة من الحمض النقي تكفي لقتل شخص بالغ فـي فتـرة التزيـد أأي . من وزن الشخص 
جــزءًا فــي ) ٢٧٠(بخــرة حمــض الســياندريك فــي الهــواء تركيــزًا يعــادل أذا بلغــت إ عــن عــدة دقــائق و 

  .نها تؤدي للوفاة السريعة إالمليون ف
  ) مغ٣٠٠-٢٠٠(بحوالي  رفتقد)سيانور البوتاسيوم (المقادير القاتلة من امالح السيانيد المنحلة 

لمـواد الغذائيـة الحاويـة كثر اشكال التسمم مصادفة هـو التسـمم العـارض وينـتج عـن تنـاول بعـض اأ
و أو المخـابر أبخرة حمض السياندريك في المعامـل و يتلو التعرض ألأعلى اللوزين السابقة الذكر 
  . عند استخدامه للتطهير 
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ولكــن قــد تشــاهد بعــض .صــبح االنتحــار بالســيانيد نــادر المصــادفة نظــرًا لصــعوبة الحصــول عليــه أ
مــا اســتخدامه بقصــد القتــل أ. معــه بحكــم مهنــتهم حــاالت االنتحــار بــه خاصــة عنــد مــن يتعــاملون 

  .عدام القضائي مالحه الكاوية وقد استخدم قديمًا في اإلأوخواص  القويةفنادر جدًا لرائحته 
  ..لية التأثير السمي آ -
ني مع الحديد ثالثي التكافؤ الموجود داخـل تنجم سمية السيانور الشديددة  من تفاعله اآل   

فيتثبط دور الخميـرة فـي اسـتخدام   Cytochrome Oxidaseالخميرة المسماة سيتوكروم اكسيداز 
يـؤدي نقـص ". كسـيداز السـيتو كـروم السـيانيدي أ" وكسجين الخلوي نتيجة تشكل معقـد يـدعى Hال
وبــذلك تكــون الوفــاة ناجمــة . ثــم المــوت وكســجين الخلــوي الســمي المنشــأ لخلــل الوظيفــة الخلويــة األ

مباشرًا على القلـب والجملـة  اً ن لهذا الحمض تأثير إلى ذلك إ إضافة. عن حدوث االختناق الخلوي 
ـــبطالعصـــبية المركز  كـــز العصـــبية وربمـــا كـــان هـــذا التـــأثير االمر  يـــة فهـــو يشـــل العضـــلة القلبيـــة ويث

  .العصبي والقلبي تاليين لنقص االوكسجين الحاصل 
  :عراض والعالمات ألا -

  .عراض وحدتها على نوع المستحضر وعلى كميتهيتوقف ظهور األ   
و تنـاول كميـة كبيــرة أبخـرة الحمـض الكثيفــة أنشــاق تفـي التسـمم فـائق الحــدة الـذي يتلـو اس  -  أ

عـــراض تظهـــر بعـــد ثـــوان معـــدودة علـــى شـــكل زلـــة مـــالح الســـيانور المنحلـــة فـــان األأمـــن 
خيـــرًا يتوقــــف التـــنفس والقلــــب أو . وتظهــــر  االختالجـــات تنفســـية شـــديدة ثــــم يفقـــد الـــوعي 
قــد يــتمكن المصــاب مــن القيــام بعمــل مــا كــأن يســد . وتحــدث الوفــاة خــالل دقــائق قليلــة 

  .و يقذف بها بعيدًا عنه بعد تناوله للسم أالزجاجة 
خر أعـراض يتـولـى األأقـل عـن طريـق الفـم فـإن ظهـور أفي حالة التسـمم الحـاد بجرعـات   - ب

  : اآلتيةة يوتالحظ على المصاب الصورة السرير ئق قالبضع د
ومـــع . تســـرع التـــنفس وازديـــاد التهويـــة بســـبب حصـــار االســـتقالب المؤكســـد الخلـــوي  -

  : زيادة كمية السم الممتصة تشتد االعراض فيشكو المصاب من 
 .الم حارقة بالفم والمري آ -
 .دوار وضعف رؤية وغثيان  -
ني ثـم يسـقط المصـاب فاقـدًا الـوعي وقـد هبـوط الضـغط الشـريا.تسرع القلب والتنفس  -

 .يطلق صرخة خاصة حين سقوطه 
يحدث اضـطراب بـالتنفس فيصـبح سـطحيًا وتتخللـه فتـرات وقـف تـنفس وتظهـر الزلـة  -

 .التنفسية وكذلك تحدث تغيرات في تخطيط القلب الكهربائي 
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هـادىء وعميــق  تتظهـر االختالجـات االرتجاجيــة ومـن ثـم يــدخل المصـاب فـي ســبا -
/ ٤/تحـدث الوفـاة عـادة خـالل . عليـه قبيـل الوفـاة عالمـات الـوهط الـدوراني وتظهر 

 .ساعات من تناول السم 
  ..العالمات التشريحية  -

وكسـجين فـي حالـة التسـمم بالسـيانيد فـان الـدم نسجة تتوقف عـن اسـتخدام األن األنظرًا أل  
وكسـجين فيـه ن مقـدار األتي من مختلف االعضـاء يبقـى بلـون زاهـي كالـدم الشـرياني ألالوريدي اآل

هــــم التغيــــرات التشــــريحية أو . لــــم يــــنخفض ولكــــن هــــذا اليعتبــــر بحــــد ذاتــــه مميــــزًا للتســــمم بالســــيانيد 
  :المشاهدةهي 

  .طول أيبكر الصمل الرمي بالحصول وقد يستمر فترة  -١
حمـــر الزاهـــي فـــي حـــوالي ثلـــث حـــاالت الوفـــاة تســـممًا ن الزرقـــة الرميـــة تأخـــذ اللـــون األألـــوحظ  -٢

  .و بلونها الطبيعي أحمر قاتم أولكنها قد تكون بلون . بالسيانيد 
  .حمر زاهي في ثلث الحاالت تقريبًا أالدم سائل ويكون لونه  -٣
  .المجاري القصبية مليئة بالزبد الرغوي . ئتين ر احتقان وتوذم بال -٤
  .الحدقتان متوسعتان  -٥
  .خروج الغائط من الشرج  -٦
شـدها أحشـاء حـين فـتح الجثـة رائحـة مميـزة هـي رائحـة اللـوز المـر وتبـدو علـى تتصاعد من األ -٧

  .حين فتح المعدة في حالة التسمم عن طريق جهاز الهضم
. فــي حالــة التســمم بســيانور البوتاســيوم قــد تشــاهد فــي بعــض الحــاالت ائتكــاالت بــالفم والمــري  -٨

حمــر داكــن ويســتر بطــالء مخــاطي أخــاطي للبلعــوم والمــري والمعــدة متوذمــًا بلــون يكــون الغشــاء الم
  .رقيق ويتحول تفاعل محتوى المعدة قلويًا 

  :التشخيص  -
عـراض وتتطـور بشـكل صـاعق لتسـمم بالسـيانيد فـي كـل حالـة تبـدأ فيهـا األليجب االنتباه   

نفــة الــذكر وتصــاعد رائحــة آحية ويــدعم االشــتباه هــذا وجــود العالمــات التشــري. لــى ســبات ثــم وفــاة إ
  .حشاء اللوز المر من األ

ذا تبــين وجــود إحشـاء فــولتأكيـد التشــخيص يجــب اللجـوء الــى التحليــل الســمي للكشـف عــن الســم باأل
مـا أخمسة ميللغرامـات مـن هـذا الحمـض فـي مجمـوع االحشـاء كـان ذلـك دلـيًال مؤكـدًا علـى التسـمم 

ذا كانـت الظـروف المحيطـة بالقضـية تؤكـد إد التشـخيص نـه يكفـي لتأكيـإوجود ميللغـرام واحـد فقـط ف
  . و البيوت بهذا الحمض أذلك كما لو حدثت الوفاة عند عامل يقوم بتطهير السفن 



  
  

٤٤٤

ن تتشكل بفعل أنها يمكن همية له ألأحشاء المتفسخة فال ِإن وجود آثار زهيدة من الحمض في األ
  .التفسخ 

  :المعالجة  -
ذا طبقـــت بســـرعة إوتكـــون المعالجـــة فعالـــة  حقيقيـــاً  ســـعافًا طبيـــاً إيعتبـــر التســـمم بالســـيانور   

  .سعاف ن تكون جاهزة في كل غرف اإلأن تتأمن الدريقات الكيمياوية و أكبيرة ويجب 
  : اآلتيةمور وتتلخص المعالجة باأل

ويحــرض . ذا كــان التســمم عــن طريــق جهــاز التــنفس إخــراج المــريض فــورًا مــن الجــو الملــوث إ -١
يجـب تنبيـب الرغـامى . مـن هيبوسـولفيت الصـوديوم %) ١(غسيل للمعدة بمحلول  ىجر و يأالقيء 

  .ذا كان المريض مسبوتًا إقبل البدء بغسيل المعدة 
حد المركبات التي تقلب الهيموغلوبين الدموي أيعطى المريض الدرياق النوعي وهو عبارة عن  -٢

الميتهيموغلــوبين يحتــوي علــى حديــد ثالثــي التكــافؤ الن ) ميــل نتريــت األ(الــى ميتهيموغللــوبين مثــل 
  .ويستطيع منافسة السيتوكروم السيانيدي وتعود وظيفة الخميرة ويتحسن التنفس الخلوي 

ميــل لؤلــؤة كــل دقيقتــين حتــى يصــبح نشــاق آللــىء نتريــت األإعطــاء النتريــت بســرعة بإلــذلك يجــب  
 %)٣(مــن محلــول) مــل ١٠(ًا حقــن زئبــق ويتبــع ذلــك ســريع) ملــم ٨٠ (الضــغط الشــرياني بحــدود 

ين للحفـــاظ علـــى فر بنإ وقـــد نضـــطر لتســـريب النـــور . نتريـــت الصـــوديوم بالوريـــد خـــالل ثـــالث دقـــائق 
  .الضغط الدموي خالل فترة الحقن هذه 

بالوريــد %) ٢٥(مــن محلــول ثيوســلفات الصــوديوم ) مــل٥٠(عطــاء نتريــت الصــوديوم يعطــى إبعــد 
–ت يتفاعــــل مــــع الســــيانيد المتحــــرر مــــن تفكــــك الســــيان ن الثيوســــلفاخــــالل فتــــرة عشــــرة دقــــائق أل

  . ميتهيموغلوبين ليكون ثيوسيانيت غير السامة نسبيًا وتطرح بالبول 
كســــجين النقـــــي ن تطبـــــق حــــاًال الوســـــائل الداعمــــة والســـــيما التــــنفس االصـــــطناعي باألأيجــــب  -٣
)١٠٠. (%   

ربـع أذا بقـي المـريض حيـًا مـدة إعطاء نتريت الصوديوم وثيوسلفات الصـوديوم فـإقد يلزم تكرار     
  .ن ينجو ولكن العقابيل الدماغية قد تبقى أساعات فيغلب 
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  الرابعالفصل 
 K�P��	�#T�E�	  

  

  Poisoning  Arsenicالزرنيخ التسمم ب
  

  .هو أكثر السموم المعدنية التي استخدمت سابقًا الرتكاب الجرائم     
ولكنه يصبح شديد السمية عندما يتأكسد، إن الزرنيخ المعدني النقي غير سام.  

أو بـال مـاء ( AS2O3وعندما يتم الحديث عن الزرنيخ فإن المقصود هو أكسيد الـزرنيخ الالمـائي 
ويســمى أيضــًا طعــم الفــأر أو الــزرنيخ األبــيض وهــو عبــارة عــن مســحوق نــاعم ) حمــض الزرنيخــي

ــًا علــى ســطح المــاء . يشــبه الطحــين أو مســحوق الســكر يــذوب فــي المــاء بــبطء شــديد ويبقــى طافي
  .في التسممات الحادةالمعدة ويمكن أن يشاهد بهذا الشكل في محتويات 

  .زرنيخ نادرًا نتيجة تطور وسائل كشفهحاليًا أصبح التسمم بال
ينطلــق فــي كثيــر مــن ، فهــو غــاز شــديد الســمية ذو رائحــة قويــة ASH3أمــا الهيــدروجين الزرنيخــي 

  .العمليات الصناعية
  .كغ من وزن الجسم/ملغ /AS2O3   /2الجرعة القاتلة من 

  .بالمليون/ جزء ٥٠/فالتركيز القاتل هو  ASH3أما 
  ).اب أحياناً بي في مكافحة الذيستخدم الزرنيخ المعدن(

  .أما فيما يتعلق بأمالح الزرنيخ فأهمها زرنيخات الصوديوم وزرنيخات البوتاسيوم
  :الشكل الطبي الشرعي للتسمم

-  Lنادر، نتحارا.  

  .نادر حالياً ، شائع سابقاً ، القتل -
  :الحياةحيث يستخدم الزرنيخ في بعض مجاالت ، هو األكثر شيوعاً ، التسمم العرضي -
  .لقتل الحشرات والحيوانات الضارة والفئران   -١
  .في الزراعة لقتل الطفيليات التي تعيش على جلد المواشي  -٢
  ســينات النحــاس المعــروف ر كمــا يــدخل فــي تركيــب بعــض المبيــدات الزراعيــة مثــل أســتو أ 

  .اريسبباسم أخضر 
  .تركيبها هناك مركبات دوائية تحوي الزرنيخ في -في المجال الطبي   -٣



  
  

٤٠٦

عند النساء بقصد اإلجهاض  - ٤.  
  :في المجال المهني الصناعي   -٥

  .عند عمال المناجم المشتغلين بالزرنيخ  -     
  .في صناعة الزجاج والملونات  -     

التقــدير غيــر الــدقيق للمركبــات التــي تســتعمل للقضــاء  فــييمكــن أن يحــدث التســمم نتيجــة اإلهمــال 
أو نتيجـــة تنـــاول البقـــول التـــي ، ب الكرمـــة أو التفـــاح أو البطاطـــاعلـــى بعـــض الحشـــرات التـــي تصـــي

  .زرعت بين نباتات عولجت بنثر كميات كبيرة من مركبات الزرنيخ
الــذي يمكــن أن يحــوي (كمــا يمكــن أن يحــدث التســمم نتيجــة اســتعمال حمــض الكبريــت غيــر النقــي 

اعـل الحلمـأة للمركبـات النشـوية كتف، في بعض التفاعالت الحيوية) أحيانًا كميات كبيرة من الزرنيخ
  .الذي يستعمل لتحضير البيرة

  :آلية التأثير 
الموجــود بالخاليــا مؤديــًا إلــى )  -SH( يتحــد الــزرنيخ داخــل الجســم مــع جــذر الســلفهيدريل      

اضــطراب فــي تفــاعالت األكســدة واإلرجــاع الخلويــة حيــث أن جــذر الســلفهيدريل يــدخل فــي تركيــب 
ممـا يـؤدي إلـى توقـف عمـل هـذه ، يونتالهيـدروجين مثـل السيسـتين والغلوتـاعدد من الخمائر نواقـل 

  .الخمائر
ولـــذلك يتحـــد الـــزرنيخ معهـــا بكثـــرة )  -SH( ومـــن المعـــروف أن األنســـجة الكيراتينيـــة غنيـــة بجـــذر 

  .بالمقارنة مع األنسجة األخرى
تالل أوعيــة ولــذلك يســبب اعــ، يهــيج الــزرنيخ األغشــية المخاطيــة لألنبــوب الهضــمي فتحــتقن بشــدة

في األمعاء كما يؤدي لزيادة في نفوذيتها مما يسـمح بنضـج ) نسبة للشعيرات الدموية(سمي شعيري
  .المصورة الدموية مع نزوف نقطية بجدار األمعاء

  :األعراض والعالمات 
  : يمكن أن يكون التسمم حادًا أو مزمنًا 

  :  التسمم الحاد- أ
. تبدأ األعراض بالظهور بعد حولي ربع ساعة من تناول محلول بال ماء حمض الزرنيخي - ١
 ظهور وسبب تأخر، في حال تناول المسحوق فإن األعراض تتأخر حتى أربع ساعات اأم

  .الغاللة المخاطية اللزجة التي تحيط بجزيئات الزرنيخ وتؤخر امتصاصها  األعراض

  .ات حادة متكررة تحوي دم ومخاطءإقياتبدأ األعراض بغثيان يتبعه   - ٢
  .آالم بطنية قولنجية تظهر اوًال في منطقة المعدة ثم تنتشر بكامل البطن - ٣



  
  

٤٠٧

بعد فترة وجيزة تحدث اXسھاLت الغزيرة الشبيھة بإسھاLت الكوليرا وتكون مدماة وشبيھه   - ٤

  .بماء الرز

  .واإلسهاالتيحدث التجفاف والعطش وقلة البول بسبب اإلقياءات  -٥
  . يؤدي التجفاف واأللم لحدوث الصدمة والوهط الدوراني - ٦

  .ساعة بسبب الصدمة والوهط ٢٤-١٢يموت المصاب بعد حوالي  - ٧
أهمهــا     إذا نجــا المصــاب مــن المــوت فقــد يــدخل بالشــكل المــزمن للتســمم مــع حــدوث عقابيــل -٨

  .شلول محيطية–التهاب كلية  -اضطرابات هضمية
  :التسمم المزمن  أعراض   -ب 
  .واإلسهال -والغثيان -فقدان الشهية  -١
اإلصابة الجلدية على شـكل اصـطباغ بلـون برونـزي علـى الوجـه والعنـق والكتفـين وانثنـاء   -٢

  .المرفقين والركبتين
  .ة تدعى العصاباتيوتظهر على األظافر خطوط عرضية متواز   -٣
  .إصابة كلوية  -٤
  .والتهاب أعصاب حسية وحركية، تعب عضلي: أعراض عصبية   -٥
  .آالم عظمية  -٦
  ).للجلد والكبد والرئة(تأثير مسرطن   -٧

  :المعالجة
  : عالج التسمم الحاد

مـــن أوكســـيد المغنزيـــوم % ١غســـيل المعـــدة بمـــاء يحـــوي كميـــة كافيـــة مـــن زالل البـــيض و  -١
  .الجاف
ي ائحـوي ثنـوهـو ي  ) BAL) Britrsh Anti Lewisitإعطاء الترياق النوعي المسمى   -٢

، ولــذلك يتحــد مــع الــزرنيخ الموجــود داخــل الجســم ويعمــل علــى طرحــه) -2SH(جــذر الســلفهيدريل 
 ١٢ثـم كـل ، نسـاعات فـي اليـومين األولـي ٦كـغ مـن وزن الجسـم كـل  / ملـغ ٥-٣ويعطى بجرعـة 

 -األنتمـوان: ويسـتخدم هـذا المركـب فـي التسـممات بمعـادن أخـرى،  ساعة في األيام الثالث التاليـة
  ...الكادميوم - الزنك
  .ورافعات الضغط،  إعطاء محاليل وريدية وتسكين األلم  -٣

           
  
  



  
  

٤٠٨

  ASH3غاز الهيدروجين الزرنيخي 
  

ذهـب ضـحيته أول كيميـائي درس صـفاته وهـو ، أثقل من الهـواء، غاز شديد السمية ذو رائحة قوية
  .١٨١٥عام  Gehlenالعالم السويدي 

  .الصناعية عندما يتفاعل الزرنيخ مع نوع ما من الحموضينطلق خالل بعض العمليات 
بعــض أنــواع أوراق الجــدران تحتــوي علــى كميــات زهيــدة مــن الــزرنيخ وبســبب تكــاثر الفطــور عليهــا 

  .ينطلق هذا الغاز بكميات زهيدة
مـن فـي البدايـة يشـكو المصـاب .  يحل الكريات الحمراء مما يـؤدي لفقـر دم شـديد  :تأثيره السام
ثـم تضـعف قـوى المـريض ويصـاب بضـيق ، )غثيان، دوار، صداع(تشبه أعراض الكريب أعراض 

يــدخل المــريض  -نفــس وٕاقيــاءات وٕاســهاالت ونقــص البــول مــع احتوائــه علــى رواســب الهيموغلــوبين
  .بحالة سبات ويموت

  : العالج
لمحلـــول الســـكرية وا يـــةونقــل الـــدم وٕاعطـــاء المحاليــل الوريد. نقــل المصـــاب إلـــى الهــواء الطلـــق فـــوراً 

 .الفيزيولوجي واألوكسجين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 



  
  

٤٠٩

  Poisoning  Leadالتسمم بالرصاص
  

  حيـث ، الرصاص معدن طـري والمـع ولكنـه يفقـد لمعانـه فـي الهـواء بسـرعة نتيجـة تأكسـده
وهــــذه بـــدورها تحمــــي المعـــدن مــــن   pboيتغطـــى ســــطحه الخـــارجي بطبقــــة مـــن أكســــيد الرصـــاص

  .أما الرصاص المنصهر فيتحول يشكل تدريجي إلى أكسيد الرصاص،استمرار عملية األكسدة
   فـــي حـــال اســـتعمال أنابيـــب الميـــاه المصـــنوعة مـــن الرصـــاص فـــإن المـــاء المحتـــوي علـــى

مكونــة  والكبريتــات يــؤدي لتشــكل طبقــة صــلبة علــى بطانــة األنابيــب، كربونــات الكالســيوم الحامضــة
مـــن كربونـــات الرصـــاص أو كبريتـــات الرصـــاص تحمـــي المعـــدن مـــن التآكـــل وبالتـــالي تحمـــي مـــن 

  .التسمم بالرصاص
  إن المركبات السامة للرصاص عديدة منها:  

، pb3o4ورابـــع أكســيد الرصـــاص ،  pbo2وثــاني أكســـيد الرصــاص، pboأول أكســيد الرصـــاص 
ورابـــع ، pbcl2وكلـــور الرصـــاص ، pbso4وكبريتـــات الرصـــاص ، pbco3وكربونـــات الرصـــاص 

  .ات الرصاصتوأسي، ايتيل الرصاص
   ـــات ـــه يســـتعمل بشـــكل واســـع إمـــا كمعـــدن حـــر أو ســـبائك أو مركب إن الرصـــاص ومركبات

  .كيميائية مختلفة
  ـــــى شـــــكل مـــــراهم لتخفيـــــف اآلالم العصـــــبية المفصـــــلية تتســـــتعمل أســـــي ات الرصـــــاص عل

  .د السياراتويستعمل رابع إيتيل الرصاص كمحسن الحتراق وقو 
   ٣م/ملغ ٠.٢التركيز المسموح به للرصاص .  
  وكــذلك ، يحــدث التســمم بالرصــاص نتيجــة شــرب الميــاه المحتويــة علــى أكاســيد الرصــاص

والبنــزين المحتــوي ، وكــذلك بعــض مــواد التجميــل، اســتخدام أوانــي الطــبخ المحتويــة علــى الرصــاص
  .على الرصاص

  بخـــــرة وأغبـــــرة الرصـــــاص أو تنـــــاول أكاســـــيد التســـــمم المهنـــــي يحـــــدث نتيجـــــة استنشـــــاق أ
  .أو أمالح الرصاص، الرصاص

  .ووصالت مواسير المياه، والطباعة، يدخل الرصاص في صناعة البطاريات والطالء
  . امتصاص مركبات الرصاص

أمـا أبخــرة الرصـاص المنصــهر ، عـن طريــق الفـم ىيـتم االمتصـاص بــبطء فـي األمعـاء عنــدما يعطـ
  .يتم استنشاق غبار الرصاص فتمتص من الرئتين وكذلك

وهـو يسـتخدم ، أما رابع إيتيـل الرصـاص فيمـتص مـن الجلـد واألغشـية المخاطيـة إضـافة الستنشـاقه
  .كمحسن لوقود السيارات



  
  

٤١٠

  :األعراض
  : التسمم الحاد نادر الحدوث ويتجلى بـِ   - أ
 فــي  تظهــر بعــد تنــاول الســم بوقــت قصــير حيــث يحــدث طعــم معــدني: أعــراض هضــمية   .١
كمـا يحــدث ، م مـع آالم حارقـة فـي البلعــوم وآالم بطنيـة قولنجيـة تخـتلط مـع حــاالت الـبطن الحـادالفـ

  .يحدث التجفاف الذي يتطور إلى الوهط والصدمة.الغثيان واإلقياء واإلسهال بلون مسود
  .وارتفاع البولة الدموية، قلة بول  وزرامبأعراض بولية كلوية باكرة وتتظاهر   -٢
إذا لــم يمــت المــريض .وفــي الحــاالت الشــديدة ســبات، يــاج واخــتالجه: أعــراض عصــبية  -٣

خالل األيام األولى فإن الشفاء ممكن إال أن النقاهة طويلة األمد وكثيـرًا مـا تتـرك اإلصـابة عقابيـل 
  .كلوية وعصبية

هــــو الشــــكل األكثــــر مصــــادفة ومعظــــم حوادثــــه مهنيــــه وتتطــــور : التســــمم المــــزمن  - ب
  :األعراض على مرحلتين

تشــاهد فيهــا أعــراض التســمم األوليــة وهــي التعــب واإلرهــاق واضــطراب : المرحلــة األولــى  -
النــوم والصــداع واآلالم العضــلية والعظميــة واألعــراض الهضــمية وخاصــًة اإلمســاك واآلالم البطنيــة 

  .هذه األعراض غير نوعية ويمكن أن تشفى بإبعاد العامل عن التعرض للرصاص، وقلة الشهية
) ونتـخـط بير (شحوب الجلد نتيجة تقلص األوعيـة المحيطيـة وظهـور الخـط األزرق: وأهم العالمات

ســـم مـــن الحافـــة اللثويـــة المحيطـــة باألســـنان وهـــو عبـــارة عـــن ترســـب كبريـــت  ١علـــى بعـــد حـــوالي 
الرصاص وينجم عن اتحاد كبريت الهيدروجين المنطلق من عمليات التعفن الحاصل فـي األسـنان 

  .لل غيابه عند فاقدي األسنانعرصاص المفرز مع اللعاب وهذا ما يالنخرة وبقايا الطعام مع ال
إذا اســتمر التعــرض للرصــاص تقــدم المــرض إلــى المرحلــة الثانيــة وأهــم : المرحلــة الثانيــة   -

الــذي يتميــز بــألم بطنــي دوري شــديد يترافــق غالبــًا ) مغــص الــدهانين(أعراضــها القــولنج الرصاصــي
أو زيادة في الكريـات البـيض ويرافقـه إمسـاك وغثيـان  بتقبض في عضالت جدار البطن دون حمى

إذا . وهو يتحسن على حقن أمالح الكالسيوم بالوريـد، وقد يشخص أحيانًا كحالة بطن حادة، وٕاقياء
اســتمر التعــرض للرصــاص يتطــور المــرض إلــى مرحلــة اإلصــابة العصــبية المحيطيــة علــى شــكل 

دة ال يتـأثر الحـس فـي اليـد أو القـدم المصـابة وعـا. ط اليد والقـدم بسـبب قلـة التوصـيل العصـبيو هب
  .لم البطنيوال يترافق بألم فيها ويحدث بعد سنين من التعرض للرصاص ويسبقه عادة األ

إن أخطر أعراض التسمم بالرصاص هي اعتالل الدماغ الرصاصي ويحدث خاصة عند األطفال 
  .مستمر مع اختالجات واضطرابات نفسية وسبات وٕاقياءعلى شكل اضطراب مشية 

كما يعطل الرصاص عمل األنزيمات المسؤولة عن تصنيع مادة الهيم بالدم فيحدث فقـر دم تتـراكم 
  . بلون أزرق ية معه  المواد األولية لتصنيع الهيم في كريات الدم الحمراء على شكل بقع تصبغ
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  . توتر شريانييشكو المصاب من التهاب كلية مزمن مع ارتفاع 
  .حيث يسبب عقمًا عند الجنسين كليهما،  للرصاص تأثير على اإلنجاب

  : التشخيص
  ).ل/ملغ ٠.٢(في البول  coproporphyrinيعتمد على كشف الكوبروبورفيرين 

المظهـر الوصـفي لكريـات ،  أما معايرة الرصاص في الدم فال تعطي فكرة دقيقـة عـن درجـة التسـمم
  .حوي تبقعات بلون أزرق دليل على التسمم بالرصاصالدم الحمراء التي ت

  :المعالجة
وتعطـى مضـادات التشـنج لتسـكين ألـم ، في التسمم الحاد تغسل المعدة بمحلول كبريتـات المانيزيـا
  . ةبالمركبات الخال و  البطن ويعالج نقص السوائل والصدمة ويعطى الكالسيوم
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 MERCURYبالزئبقالتسمم 
  

إن معدن الزئبق غير سام عن طريق الفـم ، لكـن أبخـرة الزئبـق شـديدة السـمية    
أما أمالحه فبعضها شديد السمية وهي التي تهمنا . إذا دخلت الجسم عن طريق الرئتين 

ـــق المعـــروف بالســـليماني وهـــو مســـحوق أبـــيض طعمـــه  ـــور الزئب ـــاني كل هنـــا ، وأشـــهرها ث
زئبــق غيــر الســامة نــذكر أشــهرها وهــو أول معــدني كريــه ، ينحــل بالمــاء ، ومــن أمــالح ال

  .كلور الزئبق المعروف بالكالوميل وهو مركب الينحل بالماء 
  .عن طريق الفم / مغ ٥٠٠ -١٥٠/تبلغ المقادير القاتلة من السليماني

أكثــــر التســــممات الزئبقيــــة عارضــــة و تنــــتج عــــن تنــــاول أحــــد المركبــــات خطــــأ أمــــا      
المشــاهدة فــي الوقــت الحاضــر بعــد أن قــل اســتعمال  التســممات الدوائيــة فأصــبحت نــادرة

  .مركبات الزئبق في المعالجة 
. تصادف أحيانًا حوادث تسمم انتحاريـة أو جنائيـة باسـتعمال أمـالح الزئبـق السـامة      

أمــا التســممات المهنيــة فتأخــذ الشــكل المــزمن وتــرى عنــد عمــال بعــض الصــناعات التــي 
  .يستخدم فيها الزئبق 
الزئبــق بعــد دخولهــا الجســم عــن طريــق الكليتــين والغشــاء المخــاطي للفــم  تطــرح مركبــات

يبـــدأ االطـــراح بســـرعة لكنـــه يســـتمر لمـــدة . والكولـــون ، كمـــا تطـــرح عـــن طريـــق الصـــفراء 
  ) عدة اسابيع أو أشهر (طويلة 

  ..األعراض والعالمات  -
  التسمم الحاد   - أ

  : العوارض التاليةإلى ظهور ) السليماني (يؤدي تناول السم عن طريق الفم    
  :االضطرابات الهضمية  -١

تبدأ بعد نصف ساعة تقريبًا من تنـاول السـم وتبـدو بشـكل آالم حارقـة فـي المـري والمعـدة 
يتلوهــا آالم بطنيــة شــديدة وٕاقيــاءات متكــررة وغالبــًا مــا تكــون . مــع طعــم معــدني فــي الفــم 

يطـــرح عـــن طريـــق  ثـــم تظهـــر اإلســـهاالت المـــدماة الزحاريـــة الشـــكل ألن الزئبـــق. مـــدماة 
الكولون أيضًا ، وينتهي األمر بظهور أعـراض التجفـف والصـدمة التـي قـد تـؤدي للمـوت 

  .خالل ايام 
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  :التهاب الفم  - ٢
ـــث عـــادة بعـــد أن تكـــون األعـــراض الهضـــمية قـــد بـــدأت  يظهـــر فـــي اليـــوم الثال

وهــو ذو أهميــة كبيــرة فــي التشــخيص ويتظــاهر بجفــاف الفــم مــع احتقــان شــديد . بــالتراجع 
  .الغشاء المخاطي وظهور التقرحات النازفة الشديدة األلم في 

  :اإلصابة الكلوية  - ٣
تظهـر . حالما يمتص الزئبق يتركز في الكليتين فيسمم خاليا األنابيـب الكلويـة 

. األعــراض الكلويــة بعــد ســاعات مــن تنــاول الســم أو تتــأخر إلــى اليــوم الثــاني أو الثالــث 
انقطاعــه ، مــع بيلــة آحينيــة وارتفــاع البولــة  تتجلــى علــى شــكل نقــص شــديد فــي البــول ثــم
  .الدموية المترقي وظهور أعراض االحمضاض 

  يحدث الموت في األيام األولى بسبب الصدمة أو يتأخر وينجم عن قصور الكلية الحاد 
 :التسمم المزمن   -  ب

نـــادرًا مـــا يشـــاهد التســـمم المـــزمن بالســـليماني وعـــادة يكـــون تســـمم زئبقـــي مـــزمن     
بـــًا العمـــال الـــذين يتعرضـــون لمـــدة ســـنوات ألبخـــرة الزئبـــق أو المتصاصـــه يصـــاب بـــه غال

وبذلك يعد أحد االمراض المهنية وأهم أعراضه االضطرابات . خالل خدوش بأيديهم مثالً 
الهضــمية مــن إقيــاء وٕاســهال وأعــراض فمويــة مثــل التهــاب اللثــة وتخلخــل األســنان وكــذلك 

اهتزازيــة وتنتهــي بالتهــاب أعصـــاب  االضــطرابات العصــبية حيــث تبــدأ برجفـــان وحركــات
  .وشلل 

  :العالمات التشريحية  -ج
يبدو الغشاء المخاطي للمعدة محتقنًا متورمًا مع بقع نزفيـة وأخـرى نخريـة يحـتقن الغشـاء    

  .المخاطي للكولون ويتوذم وتظهر عليه التكدمات والقروح المشابهة لقروح الزحار العصوي 
أهـــم العالمـــات تظهـــر فـــي الكليـــة التـــي تكـــون متضـــخمة بيضـــاء اللـــون ولينـــة منطقتهـــا       

مجهريًا نشاهد عالمـات .القشرية سميكة وشاحبة بينما تكون منطقتها الهرمية شديدة االحتقان 
  .تنخر أنبوبي حاد

 :الفحص السمي  - 

كمـا .  يمكن تحري الزئبق في البـول والبـراز والقـيء لتأكيـد التشـخيص السـريري
  يمكن عيار الزئبق في هذه السوائل بالطرق الكيميائية 

إذا انتهـــت الحالـــة بالوفـــاة يمكـــن تحـــري الزئبـــق وعيـــاره فـــي األحشـــاء حيـــث يتركـــز بشـــكل 
  .خاص في الكلية والكبد والعظام 
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قد تحتوي األحشاء بالحالة الطبيعية على ما مجموعه أقـل مـن واحـد ملليغـرام مـن الزئبـق 
ي مجمــــوع االحشــــاء عــــدة ملليغرامــــات منــــه فإنهــــا تشــــير إلــــى التســــمم أو أمــــا إذا وجــــد فــــ

  .المعالجة الدوائية بأحد مركباته 
يتركز الزئبق في المعالجة الدوائية في الكبد أمـا فـي التسـمم الحـاد فإنـه يتركـز فـي الكليـة 

  حيث يبلغ أضعاف تركيزه في الكبد مما يفيد في التفريق بين المعالجة والتسمم 

  :جة المعال -
تعطــى بـــاكرًا مــا أمكـــن كميـــات كبيــرة مـــن الســـوائل عــن طريـــق الوريـــد للوقايــة مـــن التجفـــاف  - ١

تعـــالج اإلصـــابة الكلويـــة علـــى نفـــس . وإلنقـــاص تركيـــز شـــاردة الزئبـــق فـــي األنابيـــب الكلويـــة 
  .األسس المتبعة في قصور الكلية الحاد والسيما تطبيق الكلية الصناعية عند الضرورة 

-٥بنســـبة ) رونغاليــت (ء العــادي أو بمحلـــول سلفوكســيالت الصـــوديوم غســل المعــدة بالمـــا - ٢
 .الذي يقلب السليماني إلى مركب أقل سمية % ١٠

إعطــاء المــاء اآلحينــي حيـــث يســقى للمصــاب بالســـم الحــاد علــى أن يتقيـــأه بعــد كــل جرعـــة  - ٣
 .خشية انحالل آحينات الزئبق ثانية في حمض كلور ماء المعدة 

سـاعات / ٣/كـغ مـن الـوزن كـل /مـغ٣بـالطريق العضـلي بمقـدار   BALبـاليعطـى الـدرياق  - ٤
علـــى أنــه يجـــب إنقــاص هـــذه . فــي اليـــوم االول ثــم تباعـــد الحقــن فـــي اليــوم الثـــاني والثالــث 

 .المقادير على ضوء شدة القصور الكلوي المرافق 
  .في التسمم المزمن يعتبر البنسالمين الدواء المختار ، و يمكن إعطاؤه عن طريق  الفم 

 

        
        
        

        
        


