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HUMAN PERFORMANCE TESTING 

 اختبار األداء البشري

علم السموم الشرعي الكشف عن وجود االيتانول و العقاقير األخرى و المواد الكيميائية في  ضمن اهتماماتن م

لدى اإلنسان. تعتبر القيادة تحت  األداءلدم و التنقس و في العينات األخرى و تقييم دورها في تغيير السلوك و ا

 Human performance testingتأثير الكحول او العقاقير التطبيق االشيع ل 

 و العقاقير القيادة تحت تأثير الكحول

Driving under the influence of alcohol and drugs 

 

Forensic aspects of alcohol, drugs and driving: 

Driving under the influence (DUI) of alcohol (DUIA) or drugs (DUID) is responsible for 

thousands of accidents each year. 

يبقى . األشخاصفي كثير من الحوادث الخطيرة التي تودي بحياة  و العقاقيرأثناء القيادة الكحولتناول يتسبب 

ر دوتسليط الضوء على مؤخرا قد تم  اال انه( impaired driving)القيادة  تدهور الكحول المسؤول األول عن

 (.DUID)القيادة  في تراجع أداء السائق أثناءلعقاقير ا

هدفها  نينتشريع قوادفعت العديد من البلدان الى مشكلة جدية و خطيرة  ((DUIتأثير الإذن مشكلة القيادة تحت . 

 .تضع من يتجاوز تلك القوانين تحت المسائلة القانونيةاتخاذ إجراءاتمع  driving-drinkمراقبة 

 :(typical scenario)للكشف عن األشخاص الجانحين وفق التسلسل التالي  DUIتتم االجراءات المتعلقة بال 

 كان الحادث المروريترى شرطة الطرقات سيارة تُقاد بتهور أو يتم استدعاء الشرطة إلى م 

 يته للقيادة يتم استجواب السائق و البحث عن العالمات التي تدل على عدم أهل(impairment ) : الرائحة

بطء )خلل في اإلجابة على األسئلة المطروحة , العيون المحتقنة(, رائحة الكحول او الحشيش المحترق)
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حركات العين غير , فرط في الحماس(, وحعدم توافق الجواب مع السؤال المطر, او سرعة في الكالم

 (إخراج المستندات و سقوطها على األرض يصعوبة ف)خلل في المهارات الحركية , طبيعية

  (اختبار المشي و الدوران, اختبار الرأرأة األفقية للعين)اجراء اختبارات لتقييم عدم األهلية 

  اجراء اختبارات االستقصاء الطرقية(roadside screening)  للكحول(breath-alcohol )أو /و

 .العقاقير 

 تقصاء و يتم في حال إيجابية النتائج يقاد السائق إلى مركز الشرطة حيث يتم إعادة اجراء اختبارات االس

 سحب عينات دم و إرسالها إلى المخابر الشرعية للتحليل

 لحالة يتم اجراء التدبير المناسبتبعاً لنتائج التحليل و لظروف ا 

وخاصة فيما يتعلق بدراسة العالقة بين DUIلمحلل السمي الشرعي دورا هاما في العديد من جوانب ال يلعب ا

 . (impairment)تدهور القيادة و ( pharmacological effect)تأثير الكحول او العقار 

 : يمكن تلخيص مهمة السمومي الشرعي في ثالث نقاط

 لمشتبه بأنهم كانوا متهورين أثناء القيادةتحليل العينات المأخوذة من السائقين احفظ و 

 تفسير النتائج 

 تقديم كافة المعلومات المطلوبة الى المحكمة و التي على ضوئها يتم اتخاذ الحكم. 

مصاريف , المحاكمة, الحجز, التوقيف)من عواقب قضائية نظرا لما قد يترتب عن نتائج التحليل السمي الشرعي 

ر بالمعايير التحليلية المالئمة و ان يتمتع يجب أن تتمتع المخاب, (السجن ,سحب الرخصة, غرامات, قضائية

 .بكفاءة مهنية عالية األشخاص الذين يقومون بتفسير النتائج

. 

 الحركية السمية

مما يتوجب على , الحركية السمية لأليتانول هامة جداً و قد تكون محور من محاور األسئلة التي يطرحها القضاء

إضافة لتحديد كمية , ة العوامل المؤثرة على الحركية السمية لإليتانول المتعلقة بالشخص المشتبه بهالخبراء دراس

 alcoholism (Back calculation.)الكحول المستهلكة و تفسير النتائج المتعلقة بال 

ذلك قد حيث تصادف حاالت ال يمكن الكشف عن الكحولية فيها بالرغم من تناول كميات كبيرة من الكحول و

 .يعود إلى ارتفاع المعدل االستقالبي لديها و بالتالي اختفاء الكحول بسرعة من العضوية
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و هو ذات أهمية بعد تناول الكحول فإنه يخضع لعملية استقالب في الجهاز الهضمي قبل امتصاصه إلى الدوران 

االستقالب المعدي المعوي إلى وجود  يعود. كبيرة لتأثير على التوافر الحيوي للكحول و بالتالي لنتائج معايرته

في مخاطية المعدة و األمعاء و يؤدي إلى تشكل موضعي ( ADH)أنزيمات الكحول الدي هيدروجيناز 

مع زيادة في خطر حدوث ( سمية موضعية)الذي قد يكون السبب في حدوث أذيات في األنسجة ( سام)لألستألدهيد 

 (.ADHلها فعالية ال )طة جراثيم و خمائر الجهاز الهضمي يمكن أن يتم هذا االستقالب بواس. السرطان

من كمية الكحول المتناولة حيث يتم  %11المعدل االستقالبي للكحول في الجهاز الهضمي ال يتجاوز ال 

فبالتالي ( التهابات هضمية مزمنة) و ينخفض هذا االستقالب في حال حدوث أذية في المخاطية. امتصاص الباقي

في المعدة و األمعاء مما يؤدي  ADHاالستهالك المزمن للكحول يقود إلى تراجع في دور ال  .امتصاص أكبر

ً  المتصاصية أكبر  .أيضا

حيث ينتقل الكحول الى الدم و ينتشر بسرعة , يتم االمتصاص بشكل رئيسي في القسم األول من األمعاء الدقيقة

األماكن األكثر استسقاءاً والتي تتركز فيها األوعية  و يتركز في( ينتشر في األوساط المائية)في جميع العضوية 

و من هنا يأتي تأثير ( مركز التحكم بالسلوك و العقل)الدموية وخاصة الكبد و خاليا المنطقة القشرية الدماغية 

 .ال يتواجد الكحول في األنسجة الشحمية و العظام. الكحول على سلوك السائق

 :الدمالعوامل المؤثرة على الكحولية في 

 (اإلفراغ المعدي للكحول)عوامل تؤثر على طور االمتصاص  -1

في حال كانت المعدة فارغة يزداد االفراغ المعدي للكحول و بالتالي يكون امتصاصه سريعاً في مستوى األمعاء 

 أما في حال وجود الطعام فإن. دقيقة 01-31الدقيقة حيث تقدر المدة الالزمة المتصاص كامل جرعة االيتانول 

و بالتالي يصبح عرضة أكبر لالستقالب  تتأثر المدة ( الطعام يؤخر اإلفراغ)إقامة الكحول تطول في المعدة 

 (. االطعمة الدسمة تؤخر امتصاصه)الالزمة المتصاص الكحول أيضاً بنوع الطعام 

المصرة  فإنها سوف تسبب تشنج( %21أعلى من )في حال كانت الدرجة الكحولية للمشروب الكحولي مرتفعة 

بعض (: االمتصاص)من العوامل االخرى التي تؤخر االفراغ (. تأخير االفراغ و بالتالي االمتصاص)البوابية 

 .ارتفاع االدرينالين, الجهد,التدخين, التوتر, األدوية

 

 عوامل دوائية -2
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على سرعة اختفاؤه يوجد العديد من األدوية التي يمكن أن يكون لها أثر في زيادة التركيز األعظمي للكحوليةأو 

 .من الجسم

بعض األدوية تحتوي على الكحول في تركيبها مثل بعض المقويات و الشرابات المضادات للسعال و االكسيرات 

 .لذلك على الطبيب أو الصيدالني اخبار المريض بذلك( %41-5تتراوح نسبة الكحول )

فراغ المعدي أو تحريضه لالستقالب الكبدي يمكن أن يؤثر الكحول على حركية الدواء من خالل تأثيره على اال

بالمقابل يمكن أن تغير األدوية من الحركية السمية لإليتانول بتغير (. p450تحريض أنزيمات السيتوكروم )

 .المعدي ADHاإلفراغ المعدي أو تثبيط ال 

ينات و األدوية النفسية يكثر ذكر تداخل تأثيرات الكحول المنومة و المخدرة مع أدوية أخرى و خاصة البنزوديازب

 .األخرى

 .التشارك مع مضادات االلتهاب الالستيروئيدية يزيد من خطر حدوث نزوفات معدية معوية

 

 :من الجسم الكحول مسارات تحول و طرح

 

و ماء و  CO2من كمية الكحول الممتصة يتم استقالبها أنزيميا في الكبد و تحويلها بشكل رئيسي إلى  55%

 -0.02.في هواء الزفير و العرق و البولأما الباقي فيتم طرحه بدون استقالب (. ء ضئيلجز)حموض دسمة 

يتواجد في الدم و  ethylglucoronideمن اإليتانول يخضع لتفاعالت اقتران لنزع سميته مشكال ال  %0.06

حول و لكن نافذة يعتبر هذا المستقلب واسم جديد الستهالك الك. البول و الشعر و يطرح في البول و الصفراء
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أما في الشعر فمن الممكن الكشف عنه خالل فترة طويلة من الوقت بعد , التحري عنه قصيرة في الدم و البول

طرح كامل للكحول من الجسم نظراً الحتباسه في الخاليا الكيراتينية مما يجعل نافذة التحري عنه طويلة مقارنة 

 .مع األوساط الحيوية

 :األكسدة األنزيمية

 :م بشكل أساسي في الكبد و بشكل أقل في المعدة و األمعاء و الكليةيت

 : في السيتوبالسما (مستقلب شديد السمية) أكسدة االيتانول الى است الدهيد -1

 تتم األكسدة  (moderate alcohol consumption)في حال كان االستهالك متوسط للكحول 

يوجد العديد من ) NADمساعد لالنزيم مع وجود ADH (alcohol dehydrogenase)بواسطة ال 

 (.لهذا األنزيم مما يفسر في درجة استقالب الكحول بين البشر isoformesال

يتم إشباع الطريق السابق ( heavyalcohol consumption)في حال كان االستهالك كبير و متكرر 

 MEOS; microsomial ethanol oxidizing)االول : بالكامل و تفعيل طريقين أنزيميين مساعدين

system ) والثاني(catalase.) 

أكسدة االستالدهيد إلى حمض االستيك في الميتوكوندريا بواسطة انزيم اسيت الدهيدديزهيدروجيناز  -2

(ALDH ) 

 CO2الذي يدخل في حلقة كريبس لتوليد الطاقة و ينتج عنها توليد ال  acetyl COAتحول االسيتات الى  -3

مفرط للكحول يؤدي لزيادة في كمية االسيتات الناتجة و بالتالي الى ازدياد في ال إن التناول ال. و الماء 

acetyl COA الذي يستخدم كطليعة لتشكيل الحموض الدسمة و اصطناع الكوليسترول 

في السيتوبالسما و  NADو نضوب في ال  NADHينتج عن استقالب الكحول تشكل كمية كبيرة من ال 

ً إل ى انخفاض في العمليات االستقالبية األخرى المتواجدة في الكبد و المعتمدة على الميتوكوندريا مؤديا

NAD/NADH  

 

 "tolerance to alcohol:"ظاهرة التحمل للكحول

تحدث بعض التغييرات , عندما يتعرض الجسم أو الدماغ بشكل منتظم إلى الكحول لوقت طويل من الوقت

 :و يتم هذا التأقلم على صعيدين. وللمساعدة الجسم على التأقلم على وجود الكح
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من خالل تفعيل عدد كبير  heavy drinkersإن االزدياد في معدل االستقالب الكحولي لدى ال : الكبد -1

يؤدي إلى اختفاء الكحول سريعاً من الدم و بالتالي يحتاج ( انظر فقرة استقالب الكحول)من األنزيمات 

 .صول على نفس التأثيرالكحوليين لشرب كمية أكبر من الكحول للح

يتأقلم هذا الجهاز على , دما يتعرض جهاز النقل العصبي في الدماغ لكميات كبيرة من الكحولعن: الدماغ -2

حيث أنه يعمل على كبح وظيفة جهاز النقل العصبي من خالل تأثيره على مستقبالت ال . وجود الكحول

GABA التعرض المزمن للكحول فإن نظام ال لدى . مسبباً النعاس و تناقص في اإلدراك و التنبهGABA 

مما ( االسترخاء, النوم)ممايؤدي إلى انخفاض في شدة التأثيرات ( ترتفع عتبة التنبه للمستقبالت)يتأقلم 

 .لتناول كميات أكبر من الكحول heavy drinkersيدفع ال 

:  Reverse tolerance و بكميات كبيرة يحدث ما يسمى ب( عدة سنوات)لدى االستهالك المزمن للكحول 

حيث إن تناول الكحول بكميات كبيرة لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى تراكم الشحوم في الكبد و تأذي األنسجة 

مما ينعكس على أداء الكبد و قدرته على استقالب الكحول الذي تزداد معدالته في الدم حتى في حال تناول كميات 

 .حادةقليلة منه مؤديا لظهور أعراض تسمم 

 :تأثيرات الكحول على القدرة على القيادة و دوره في وقوع الحوادث 

0.1 -0.2 g/l : إن هذه (. عدم القدرة على التركيز, ضعف االنتباه)االثر األول للكحول هو شرود الذهن

طراً على المعدالت بشكل عام التؤثر بالضرورة على القيادة ولكن يشعر السائق بتراجع في مهاراته مع بقائه مسي

اعتقاد الشخص أن قدرته على القيادة ال تتأثر في حال . القيادة حيث ال يشعر المحيطين به انه تحت تأثير الكحول

 .كانت كمية الكحول المتناولة أقل من المسموح بها هو اعتقاد خاطئ فتأثير الكحول يبدأ من الكأس األول

(, حول, حركة العين و الرموش )الرؤية : د خطورة علىتبدأ آثار أش g/l 0.3اعتباراً من كحولية مقدرة ب 

reaction time (يطول الوقت الذي يؤخذ لالستجابة للخطر أو لمؤثرات بصرية أو سمعية ,)psychomotor 

 (.نخفاض في التوافق الحسي الحركي و خاصة فيما يتعلق بالدقة و تقدير السرعة و المسافات)

إن االضطرابات النفسية الناجمة عن تناول الكحول هي : و مافوق  g/l 0.8ة  عند التراكيز العالية من الكحولي

حب , غضب, عدوانية, التحرر من القيود و فقدان التحكم بالذات, ضعف في المحاكمة المنطقية)األكثر خطورة 

ة على تميي عدم القدر)إضافة إلى خلل شديد في الرؤية . و هنا تكون القيادة متهورة و خطيرة جداً ( المخاطرة

ثبات البصرو , انخفاض في حدة البصر الى النصف, األلوان و التكيف مع انعكاسات الضوء و خاصة في الليل

 (.انخفاض في سرعة االستجابة للمؤثرات البصرية
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و لدى ( x5)أضعاف  5يصبح  g/l 0.7و عند التركيز g/l (x 2 ) 0.5بشكل عام يتضاعف الخطر عند التركيز 

 (.x10)أضعاف  10و مافوق يصبح  g/l 0.8 الية التراكيز الع

 

 (:analysis)التحليل 

 طور قبل التحليلphasepreanalytical : 

 .و يتم في هذا الطور جمع عينة الدم و حفظها

 :االخطاء التي يمكن حدوثها في هذا الطور

 عدم استخدام الكحول االتيلي للتطهير في موقع سحب العينة: 

 .من الكحول االتيلي في موقع أخذ العينة ال يؤثر على نتيجة التحليلإن تطبيق مطهر موضعي 

 تشكيل خثرات دم في األنبوب الحاوي على العينة: 

ال . ينتج عن السحب السيء للعينة أو عدم رج األنبوب بشكل كافي فصل بين السائل المصلي و الخثرة الدموية

 (.عينة مثالية الجراء التحري عن االيتانول ال تعتبر)يمكن معايرة االيتانول في عينة دم متخثرة 

الكحول في  و السبب في ذلك يعود إلى أن تركيز. يتم تحليل الدم الكامل و ليس السيروم لتحديد تراكيز الكحول 

ينحل الكحول بشكل كبير في الماء و ينتشر في (: 1,14/1النسبة )البالسما أو السيروم اعلى من الدم الكلي 

نسبة )فبالتالي يتركز في البالسما أو السيروم . السوائل بمعدل يتناسب مع محتواها من الماءأعضاء الجسم و 

ممايؤدي إلى الحصول  (%50يحتوي على الماء بنسبة )بنسبة أعلى من الدم الكامل ( %85احتوائه من الماء 

 .على قيم غير حقيقية للكحولية في الدم

 يكروبيولوجية نتيجة تفاعالت م تشكل أو تخرب االيتانول(microbiological 

reaction) 

أومركبات بروتيدية و الحموض ( المانيتول)مثل مركبات سكرية داخلية المنشأ أو خارجية ,ركائز تخمر وجود 

ً للشروط الفيزيائية الكيميائية الموجودة في ( جراثيم, خمائر)يسمح لعدد كبير من األحياء الدقيقة , األمينية تبعا

أكسدة االيتانول الى است الدهيد و من ثم ).أو تخريبه( من خالل تخمر السكاكر)االيتانول  الوسط بتركيب

 (اسيتات
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 :بشكل خاص بمعايرة الكحول في الجثث(تركيب و تخريب الكحول)تتعلق هذه الظاهرة 

 خالل الساعات األولى من الوفاة تنتقل جراثيم الجهاز : تركيب االيتانول في الجثة قبل أخذ العينة

تصبح الجثة مقر لعمليات . ساعات تصبح في الجهاز الدوراني 0الهضمي الى الدم و في خالل أقل من 

التخمر في الدم و السائل الهضمي و البول نتيجة التكاثر الجرثومي و االنقطاع في األغشية الخلوية مما 

زجاجي من العين الوسيلة الفضلى لتحديد الكحولية كونه بعيد عن التلوث يجعل من عينة الخلط ال

 .الجرثومي

 In vitro:عضيات دقيقة ذات قدرة على إحداث تكون عرضة للتلوث بالمأخوذة من الجثة  إن العينات

أو ظاهرة التركيب و التخرب يمكن أن يحدثان في آن واحد )التخمر أو األكسدة لاليتانول أو كالهما معاً 

يمكن مالحظة ظاهرة التخريب و , في حال أخذ العينات من مواقع عدة من الجثة(. بصورة متتابعة

 .في موقع أو موقعين أو جميع المواقع التي يتم فيها سحب العينة In vitroالتركيب 

 

و لكن هنا يصبح ( in vivo)يمكن مالحظة تركيب لاليتانول الداخلي المنشأ لدى االشخاص األحياء  

والمرتبطة ( endogenous alcoholisation)متعلق بأخطاء التحليل و انما يعود الى ظاهرة غير الموضوع 

 .بمرض هضمي

 :أثناء حفظ العينة العوامل المؤثرة على ظاهرة تركيب و تخريب االيتانول 

  ( خمر أو أكسدةت)إن فلور الصوديوم ي يعمل على تثبيط العمليات االستقالبية البكتيرية  :فلور الصوديوم

in vitro . 1في حال استخدام فلور الصوديوم بتركيز p/v%  فإن فعاليته المثبطة ال تكون كبيرة و تزداد

ة لسحب الدم إلجراء التحاليل الشرعية من األنابيب المخصصمحتوى المشكلة أن . مع ازدياد تراكيزه

 %p/v 1فلور الصوديوم ال يتجاوز 

 بشكل وسطي أو كبير أما التثبيط فيكون كلياً عند التجميد  البرودة تثبط: درجة الحرارة 
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 %111أيام و  4خالل  %51بنسبة أكبر من  تحت تأثير االحياء الدقيقة in vitroيتخرب االيتانول .

 :(ال يثبط عملية التخرب %0,25وجود الفلور بتركيز )خالل اسبوع 

في حين تزداد  NaF 1%من االيتانول مع   %13يتخرب )°4+التخرب يصبح ابطأ لدى الحفظ بدرجة 

 (.NaF 0.25%17%نسبة التخرب مع 

فترة تحفظ , إرسال عن طريق ابريد)لسوء الحظ إن العينات بعد سحبها ال يتم حفظها فوراً في البرودة 

اال أن البيولوجيين يقومون بتجاهل هذا األمر و ال يبحثون فيما اذا كان شرط ( عليها من قبل السلطات

 .ظ العينة بالبرودة كان قد تم احترامهحف

 داخلية مثل الغلوكوز و الالكتات و الغليكوجين او خارجية : وجود ركائز تخمرية سكرية او بروتيدية

 .ل على سبيل المثالعمال سيروم سكر أو مانيتوكاست

 ظاهرة االنتشار ما بعد الوفاة 

مقارنة مع ( %400أعلى ب )عية الشريانية الكبيرة يمكن أن يصل الكحول الى مستويات عالية في القلب و االو

 عينة الدم المثلى تؤخذ من الوريد الفخذي . الدم المحيطي

  األكسدة البطيئة لإليتانولin vitro 

لكي تتم هذه األكسدة فهي بحاجة إلى نظام أنزيمي غير متواجد إال في الكريات الحمراء مرتبط بأوكسي 

 . هيموغلوبين و ميتموغلوبين

خالل عدة  g/l 0,20يتم االنخفاض بمقدار ) تتثبط هذه األكسدة بوجود الفلور و تعتمد على درجة الحرارة ال

 (.+20°أسابيع لدى الحفظ بدرجة الحرارة العادية 

 

 طور التحليلanalytical phase 

 :يتم التحري عن الكحولية في الدم في حالتين

 (تحري طبي شرعي يتم في المخابر الشرعية(Crime or offense:  في حال الجريمة أو الجنحة   .1

تحري  Road : :safety)مراقبة  لمعدل الكحولية من قبل سائقي السيارات :في حال سالمة الطرقات  .2

 (غير شرعي يتم في مخابر المشافي
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 (cordebard, GC)بكال الحالتين يتم استخدام إحدى الطريقتين 

 الكحولية التخاذ قرار بسحب رخصة القيادة أو بعقوبات أخرى في هذين الحالتين يطلب القضاء التحري عن

 :في المجال الشرعي تم اعتماد طريقتين فقط لمعايرة الكحول االتيلي في الدم

 Cordebard  : يتم ترسيب البروتينات و عزل االيتانول بالتقطير و من ثم تتم معايرة

 (.طريقة بسيطة و غير نوعية) االيتانول في القطارة 

 روماتوغرافيا الغازية الكGC 

ً غير  Cordebardاليوم التستخدم اال الطريقة الكروماتوغرافية في التحاليل الشرعية اما طريقة  فهي عمليا

 .متبعة

اال بهدف التشخيص السريري و هي غير معترف عليها ( NADHمعايرة ال )ال يمكن استخدام الطريقة األنزيمية 

 ً  . شرعيا

 التحري عن الكحولية

Analysis of blood alcohol by headspace with GC/MS 

االثبات الرئيسي إلدانة المشتبه به لدى التحقيقات في BAC (blood alcohol concentration )يعد تحليل ال 

 ( DUI)حاالت القيادة تحت التأثير 

لموصولة الى جهاز مطيافية تعتبر الطريقة الكروماتوغرافية الغازية ا, للكشف عن االيتانول و معايرته في الدم

 HS/GC/MS :Headspace gaz.)الكتلة هي التقنية الرسمية المعتمدة في مخابر التحليل الشرعي

chromatography coupled with mass spectrometry ) لما تتمتع فيه من الحساسية و الدقة و النوعية

قة بشكل عام اال اذا كانت المركبات المراد تحليلها اليمكن استخدام هذه الطري. إضافة إلى سهولة و سرعة التحليل

 طيارة و مقاومة للحرارة

 HS (headspace) Sampling 

في حال كانت المركبات الطيارة المراد تحليلها متواجدة في وسط  headspaceيتم تحضير العينة بطريقة ال 

 .كالدم GCحاوي على مواد اليرغب بإدخالها في جهاز ال 
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تحت تأثير الحرارة و الضغط , و اغالقها بسدادة  headspace vial ة في زجاجة حافظة للحرارةيتم وضع العين

وتبعاً  headspace ))يتم انتقال المركبات الطيارة لتنتشر في الفضاء المحتجز بين العينة و سدادة الزجاجة 

تراكيزها الموجودة في السائل  لقانون هنري تكون تراكيز المركبات المتواجدة في البخار بتراكيز متناسبة مع

 .chromatogramبواسطة سيرنغ و حقنه بسرعة في جهاز ال  headspaceحيث يتم سحب جزء من ال 

aliquots for analysis :لتحضير عينة التحليل يلزم: 

   معيار داخليinternal standard (IS ) وهوn- propanol( . نستدل من خالله أن الكمية المحقونة

 ( ا في جميع العيناتهي ذاته

 control standard  (CS ) يتم تحضيره من خالل مزج الميتانول و االيتانول و االسيتون و

 (.نظراً إلمكانية تواجد هذه المركبات الطيارة في األوساط الحيوية)االيزوبروبانول 

 محاليل عيارية من االيتانول معلومة التراكيز. 

محاليل االيتانول ,  CS)ميكروليتر العينة التي سيتم حقنها IS +111من  مل headspace vial  :1يوضع في ال 

ثم يغلق الفيال بسرعة و يطبق عليه حرارة و ضغط كي تنتقل (. العينة المجهولة التركيز من االيتانول, العيارية

 . headspaceالمركبات الطيارة الى 
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Analysis of breath alcohol 

 Ethylotest 

1- Ethylotest   فئةA (chimic) 

ً  1يتم إدخال طرف منه في جيب مرن سعة ( reactif tube)و هو أنبوب تفاعلي   .يتم النفخ فيه.ليتر تقريبا

 

في حال . يحتوي هذا األنبوب على حبيبات كريستالية مكونة من بيكرومات البوتاسيوم و حمض السلفوريك

ظهور اللون (. تفاعل سلبي)ستهالك الكحول كانت الحبيبات الكريستالية صفراء فهذا دليل على عدم ا

( أو تجاوزه)إن وصول اللون األخضر للخط المركزي . األخضر دليل على تفاعل الكحول مع هذه الحبيبات 

 . و في هذه الحالة تكون القيادة ممنوعة   g/l 0,5يدل على أن تراكيز الكحول في الدم تجاوزت ال 

2- Ethylotest    فئةB (Electronic) 

الكحول يتم : مبدؤه. كحول الموجودة في الدم مباشرةهو جهاز ديجيتال الكتروني يعمل على إعطاء تراكيز ال و

يتناسب شدته مع تراكيز ( الكترونين لكل جزيئة ايتانول)أكسدته إلى حمض االستيك مولد تيار كهربائي 

 .ثانية 21مر القياس يست. و ماء co2و من ثم يتخرب حمض االستيك الي اوكسجين و . االيتانول

 

 Ethylometre 

قياس معدل تراكيز الكحول في الدم من خالل قياس امتصاص األشعة الفوق الحمراء من قبل جزيئة الكحول 

 .االتيلي
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  تفسير النتائجresults interpretation 

 

 الحدود المسموح بها لاليتانول في الدم و في هواء الزفير لدى السائقين 

أما في  .تكون القيادة ممنوعة g/l 0.8و لكن بعد  g/l 0.8-0.2تتراوح بين لكحولية التي يسمح بها في الدم نسبة ا

العالقة بين تراكيز الكحول في الدم و بين تراكيزها في هواء .  m g/l 0.40- 0.10هواء الزفير تتراوح بين 

 mg/l 0.25انول في هواء الزفير فعلى سبيل المثال في حال كان تركيز االيت 1/2000الزفير تقدر وسطيا ب 

  x0.25 = 500 mg/l = 0.5 g/l 2000فهذا يوافق كحولية في الدم 

 

  المشاكل المواجهة لدى تحليل النتائج: 

 Tolerance to alcohol allows to heavy drinkers to escape detection  

ً ال يكفي للكشف عن تأثير الكحول على حتى في حال وجود تراكيز  ادةالقي إن الفحص الطبي أحيانا

وذلك يعود الى ظاهرة التحمل للكحول ( Blood Alcohol Concentration)دموية عالية من الكحول 

 (.شرب كميات كبيرة من الكحول دون أن يتأثروا)لدى الكحوليين المزمنين 

  و إجراء  (يكون الكحول في طور االمتصاص)بعد آخر استهالك للكحول وقوع الحادث في وقت قريب

سيعطي نتائج إيجابية في حين ( يكون الكحول في طور االنتشار)التحليل بعد ساعات من وقوع الفعل 

أو أن يكون  (.لم يتم انتقاله للدم و الدماغ بعد)كان الشخص أثناء الحادث ال يقود تحت تأثير الكحول 

نتيجة التحليل سلبية الختفاء  تحت تأثير الكحول أثناء الحادث و بعد انقضاء ساعات من الحادث تكون

 .الكحول
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نسبة الكحولية في الدم لحظة  تحديد تهدف إلى( a retro:back calculation)يتم إجراء حسابات 

إال في حال مرور ساعتين على األقل على آخر ولكن هذه الحسابات غير قابلة للتطبيق . وقوع الحادث

 .تهالك للكحولاس

𝐶𝑎 =  𝛽. 𝑡 + 𝐶𝑡 

 Ca :لية في لحظة وقوع الحادث الكحو(g/l  .)β : خالل وحدة الزمن سرعة طرح االيتانول من الدمg/l/h .  و يقدر وسطيا ب

g/l/h  .0.13 t : العينة و لحظة وقوع الحادثالزمن الفاصل بين لحظة أخذ .𝐶𝑡 :الكحولية التي يتم حسابها بعد أخذ العينة. 

 :widmarkمعادلةمن خالل لغرام مقدرة بايتم حساب كمية الكحول المتناولة 

𝐴 = 𝑊. 𝑟. (𝛽. 𝑡 + 𝐶𝑡) 

 R : حجم التوزع(0.7 L/Kg 0.6.للرجال L/Kg للنساء  .)Ct:  الكحوليةg/l  .W :الوزن بالكغ. 𝛽  هو معدل استقالب الكحول في

 الزمن المنقضي بعد تناول اخر كأس: T. وحدة الزمن

 :من خالل (%VOL)يتم حساب الدرجة الكحولية 

 x  111( حجم الكحول النقي/جم السائل الكليح)

R  :كمية الكحول النقي مقدرة بالغرام = حجم الكحول النقي(A )x  (0.8)كثافة الكحول  . 

ماهي كمية الكحول المتناولة "  DUIغالبا ما يتم طرح السؤال التالي كجزء من التحريات المجراة في حالة ال 

غالبا ما يصرح الجانح بنوع المشروب و لكن ال يعطي معلومات . BACقة للالمتوقع تناولها من الجانح المواف

 دقيقة عن الكمية التي تناولها

 :      تقدر عدد الكؤوس المتناولة من الكحول

Z  : الدرجة الكحوليةVOL % 

 

 

 

 

 

𝑵 =
𝐖𝐫(𝐂𝐭 + 𝛃. 𝐭) 

𝟎, 𝟖𝒛
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 تأثير العقاقير على القيادة

(Driving under influence of drugs "DUID) 

 

 CNS depressantsلعصبية المركزية مثبطات الجملة ا -1

مرغوب بها وتكون هذه اآلثار تولد العديد من العقاقير آثار مثبطة للجهاز العصبي مشابهة للكحول 

(desired effects .)ولدى المشاركة بين هذه العقاقير و بين الكحول يتولد تأثير تآزري 

(synergistic effects.) 

الناجمة عن  DUIDتم تسجيل العديد من الحاالت المتعلقة بال , وعة إضافة الى العقاقير الغير المشر

على سبيل . CNSاستخدام أدوية مشروعة موصوفة لعالج اآلالم المزمنة والتي تمتلك  تأثيرات مثبطة لل

 ,diazepam)المثال مريض يعاني من آالم ظهر يمكن أن يوصف له مرخي عضلي مركزي 

cyclobenzaprine, carisoprodol ,) باربيتورات(butalbital ,) مسكن مورفيني

(propoxyphene, hydrocodone,oxycodone ,) منوم(zolpidem ,) مضاد اكتئاب لعالج

 .االكتئاب المترافق مع اآلالم المزمنة

 

CNS depressant drugs frequently associated with driving impairment 

antihistamines Muscle relaxant anticonvulsants Antipsychotics  Analgesics  Sedative/hypnotics antidepressants 

Diphenhy-

dramine 

Cariso-prodol phenobarbital chlorpromazine tramadol flunitrazepam Alprazolam 

 diazepam phenytoin thioridazine codeine lorazepam amitriplyline 

Chlorphen-

amine 

-Carbamaz ثحشةيهشئ

epine 

 morphine zopiclone imipramine 

  clonazepam  methadone zolpidem clomipramine 

    pentazocine zaleplon triazolam 
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 CNS stimulantsمنشطات الجملة العصبية المركزية  -2

شرعية منها تستخدم المنشطات خاصة الال. تتسبب المنشطات في في إحداث خلل في التوازن العصبي

لخواصها المحرضة و الباعثة للنشوة و التي ينتج عنها شعور بالقوة و حدة ( الكوكائين و االمفيتامينات)

يصبح الكالم اسرع , يبدو الوقت أنه يمر بسرعة. (Flashطور ال ) و فرط في النشاط الجنسيالبصر 

تترافق هذه التغييرات مع زيادة . لعنفوأقل ترابطاً و السائق يصبح غير صبور و مستثار أحياناً لدرجة ا

التعرق و استثارة في الجهاز الحسي الحركي , توسع الحدقة, ارتفاع في الضغط, في النبض

(psychomotor system.) 

 النشاط والصحوة لدى السائق في زيادة على الرغم من التأثير األيجابي الناجم عن هذه العقاقير والمتمثل

الزمن الذي يأخذه ) simple reaction timeأداء السائق يكون في حال إال أن هذا التحسن في 

أما في حال وجود العديد من المؤثرات السمعية و البصرية و ( لالستجابة على نوع واحد من المؤثرات

يتطلب األمر سيطرة كاملة و كبيرة على المركبة و شدة في التركيز و االنتباه مع ذكاء في اتخاذ القرار 

يكون لتناول المنشطات الدور ( complexe reaction time)ل المناسب في الوقت المناسب و الفع

 (.DUI)ايقافه بتهمة الجنوح الكبير في تراجع قدرة الشخص على القيادة والسبب في 

الذي يأتي بعد فترة من تناول الكوكائين و  crashيدخل السائق في طور ال , إضافة لما سبق

متمثل بالتعب و نقص في الطاقة و الهمود و تكون القيادة في هذا الطور مترنحة و تتم االمفيتامينات و ال

 .بسرعات متفاوتة مع عدم االلتزام بحدود الطريق او اتجاهاته

 

 (:hallucinogens)المهلوسات  -3

على تمتلك العقاقير ذات الخواص المهلوسة تأثيرات سلبية على القيادة من خالل ما تسببه من عدم القدرة 

امثلة عن . نقص في المحاكمة العقلية و اتخاذ القرار المناسب اثناء القيادة, التمييز بين الواقع و الخيال

 (.mescaline, LSD, ketamine, PCP)هذه العقاقير 

 

Cannabis  

There is a higher percentage of THC positive blood or urine sample in driver 

involved in accidents or arrested for impaired driving than in the general population. 

 sedative)من أهم تأثيرات الحشيش التي تؤدي الى الخلل على القيادة هي المثبطة و المخدرة 

effects )حيث تتسبب في: 
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من أهم اآلثار . افاتفقدان القدرة على التوجه و تقدير األزمنة و المس, التسرع, تشتت التركيز و االنتباه

 .الفيزيولوجية المترافقة  تزايد النبض و الضغط و احتقان العيون و عدم قدرتها على التركيز


