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 الطب العدلي

 Forensic Toxicologyالسموم العدلية   

ننفتلهووالفرعوون للوو للطوواللفريووللفريووىربلفروو النياوو للىنفةوو لفراووافةبلفريلنوو لالفر  ااانوو لرط وو  

كللور ةطنطنو لفرض نةلرطلافىلفركنلن انو ل لكلو لنلكو ل يننعونلل اونلفريطوللفرو الن لوكللون لفركنلنو  لف

ل ر  لفر ض ن لفريىرن .فر افلىلفألة ةن لريطللفرةلاللفبللي

 رو للطو للفرلاتلالني لوىلأافر ةللللإر ل ىةلقىل ؤىاللإر  ينضلفرك ئ لفرةبللالمادة السامة :

ليوى لفروننان,ل للنكلو تلفرعةوعانلفريضواال للألوح فر نلو لالينن و لفر يونضل لل و كل رو ل

 فألفنا ل للطحلفريي للأالقيكلل لفرليى لالفرن  ج.

 physiologicalلفرا نعنو أالل ىةلأاللا جليلوبلنةو يلكلر يننونلفروا للهاللالدواء أو العقار :

system لأالفرلنضن لرص رحلفرلة طل.ل

لفرلنفف و لأانياو للىنفةو لفأللونفضلفرا   و لل:Clinical Toxicology ألسمرير علمم السمموم 

لرطلافىلفركنلن ان لأالفألىان .لفألل ن ىارط ينضلغننل

 تلهال  اللل للطللفرةلاللفرو النياو للىنفةو للطا ول: ogyEcotoxicolعلم السموم البيئي 

لفرلافىلفري فئن لالفرل  لالفرهاف لالفر نل .

ل إروهوالننو ىةلفوبلفر نلو لفرىافئنو لفرافةوىةلأالفر يونضلل: Acute Poisoningالتسمم الحاد 

لن للفر ينضلرنلخحكلف نةلقصننة.لأ لىةل نل تلل لفرةللأالفرىاف للط ل

هوالفر ةولللفراو  جللو لفر يونضلر ون لصويننةللو لل: Chronic Poisoningالتسمم المممم  

كللطو لفرل ىةلفرةلن للط لياكلف نةلنلان لالا ن  نل ىهانلفبلفرة ر لفرصوةن لرطضوةن لالكل و 

فرىن اكةوون للأالOpiumفرليوو ى لفر  نطوو ل لفألفنووا للألووح  روو لفر يوونضلر وون لصوويننةللوو ل

Digoxin.ل

لمصادر التسمم :

لفرللنىفتلالفرلي ل ت.لك رلا ع ت للن ننقىلنةىثلل للص ىنلل:domesticلصىنللن بل -1

 كللنىفتلفآلف تلالفرةشنفتلالفر افنضلالفأللش ل.ل:Agriculturalلصىنلننفلبل -2

ل ووكلفرلي لووكلفر ووبل  ي لووكللووكلفرةوولاللأالفرلا  وو لرهوو لل:Industrialلصووىنلصووا لبل -3

 كلي لكلفرللنىفتلالفرلي نن ت.

 أالفر ياىللطنه .لفإلىل  ةا لفة يل ره لأالل:Drugs  قننللص ىنلفألىان لالفري -4

 .Food additionفري ف للإر فألغ ن لفرلطا  لل رلافىلفرة ف  لأالل لفرلافىلفرلض ف ل -5

 كي نلفرعةل.لل عنق : -6
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 : Classification of Poisonsتقسيم السموم 

ل: ode of ActionSite and Mتبعا لميكانيكية عملها 

ل   ننللاقيبل: .أ

نو لال:لل كلفرةافلضلفر ان ل)لفرليىان لالفريضوان ل ل لفر افلوىلفر الCorrosiveأك كل-

 فرلافىلفرليىان لككطاننىلفرنئلق.

ل:لكلةةاقلفرن  ج.لIrritantلخّنشل-

نللضان لك رةافلضلالفر افلىلفرضينع لأاللضان لك رلصو ىلإل *فرل ىةلفرة ل ل كا ل

لفرال  ن لالفرلافىلفركنلن ان لفرلخ طع .

ل
ل   ننل ه نال: .ل

ل ليوو تل)ك رلوو نل نانفتلالفركةوواكلاللألوو ةوولاللفر هوو نلفريصوولبلفرلنكوونال:لالهووبل-

 Amphetamineفألن نلالفألفنا  لأاللاشي تلل كل

للQuinine , Digitalis , Toluene , Aconite   ننللل شنللط لفر طللل كل-

للCO , H2S   ننلخ اقلل كل-

ل   ننللط لفر ه نلفرلاربلك لح لفرنئلق-

لChCl2, CCl4 , Phosphorus   ننللط لفركلىلل كل-

لتبعا لطبيعة استعمالها :

:لك رللنووووووووىفتلفرعةووووووووعانن ل لفرلوووووووو نلن انفتلالفألةوووووووونىفنااكللsuicidalلفا ة ننوووووووو  .أ

Acidphenolل.ل

 :لل كلفلح لفرننان,ل لفلح لليى لفر  رناللالفرة نكان .لHomicidalن ل ا ئ .ل

تل:لل كلغ نلفرعةلل لغ نلكلنن نىلفرهنىنا ن لالللنىفلAccidentalي نئ لأاللنضن ل .ت

 فرةشنفتلالفآلف تللصانةلل ل .

 .لErgot , Quinineل هض ل:لل كل .ث

 نةلالفرةشنش .ل:لل كلفرىف الStupefying Agentsلةلل لرطىافنلأالفرىاخ ل .ج
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 تبعا لطبيعتها الكيمياوية :

لفرلافىلفركنلن ان لفرل ي ننةل:لل كلفركةاكل لفألةن ا لالفرل نل تلفريضان . .أ

 فألىان ل:لل كلفرلخىنفتل لفرلاال تلالفرلاشي ت. .ل

 فرللنىفتل:لل كلللنىفتلفرةشنفتلالللنىفتلفر افنض. .ت

 فري نفتلفرة ل ل:لل كلغ نلفرعةل. .ث

 :لل كلفركطاننىلالفرةطع ت.لفألناا تلفرة رل  .ج

للووح أفرنئلووقلاللألووح فرووننان,ل للألووح فرليوو ى لفر  نطوو ل فتلفألهلنوو لفريىرنوو ل:لل ووكل . 

 فر  رنال.

 لافىلل عنق ل:لل كلةلاللفرعينل لةلاللفألف لبلالهنلا لفألاةارن . .خ

 

 

 : االنتحارصفات السم المثالي في وقعات 

ل نلال ا ارنللكلفريي للالفرشنفل.ل افنل ل الييللل لاكل لنخنصلالنلك للن

لصفات السم المثالي في وقعات التسمم الجنائي :

نلفر ةوللللولألونفضل افنل لنخونصللوىنللفرييولل للوىنللفرطوا لالفرنفئةو ل ل الةولن لل رنو ل ل

ةلالليضلفأللنفضلفريلنين ل لاللنا وىل ننو قلرونل لاللنةوىثل يننونفتلليوىلفرافو لألنفض شلنل

لريي للالفرشنفل.لليىلفلإلي ؤهنلك ل

لطرق التعرض :

لل ليننقلفرعللالهبلفرينن  لفرش ئي .-

لل كلفري نفتلفرة ل .لفالة اش ق-

لف ة تلفر ةللفألخنىل)لفألافل لفرعنجل لفرلهلكل لفر  نة تل لفر نا ل لفرلشنةل -

ل ل)لفرة  لفريضطن لالفراننىن لال ةتلفر طىن لا ةتلفألىلParenteralينقلأخنىلاللفلان ل-

Intradermalل .ل

 

 


