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 الطب العدلي

 السموم العدلية

 : Fate of Poison in the Bodyمصير السموم في الجسم 

 

لغااطت و اعندما تؤخذ المادة فموياا فا ق مااما منياا يماتل و الآلاا  ارخاب يتابؤ أاالتآليؤ  و      

هنااات تاا ميب موعاا ا عناا  الآلناااة اليعااميص و عنااد اثمتهااال ياااوق ت ميبهااا عناا  ا نااا ص 

لا  ياز الدوباق. ماا  ماق الاامو  يهال أاايولص نلا   ناا ص م يناص ااالا ول نالمختنفص خالل  

الدماغ  الاأد و الانوبوفوب  ال  الدماغ , و ما  آخب ياتو ب مبوبه عأب  نا ص مان ص اما فا

, ماا  ماق الاامو  يت ما  فاا  Blood Brain Barrier and Placental Barrierو المشايمص 

تاا يعايص و الق المآلينص ,  ما الأاما فيتابؤ أ اد ن ابال ال منياا  ا  نا ص الاأد ال شويص االم اد

 ياوق الاأد ال عو البطياا فا هذه ال منيا  و  زالص الاميص.

أ ااا الااامو  اااالانوبوفوب  , الفااافوب ,  مااالؤ النتاابا  و  اااما تختفااا عااق تبياا       

ظبوف  مخنفاتيا و خاهص فاالتأخب  و ا اادة و تت ت  داخل ا نا ص و ث يماق ال موب عن  

 ت خب   بال عمنيص التشبيح ا هولا.

خاب اا  تتبؤ الامو  الممتهص عادة أاإلدباب و الغاطت عادا الاامو  المتأخابة ف نياا تتابؤ     

عق تبي  التنفس , أ ا الامو  تتبؤ عاق تبيا  الهافبال و الن ااب و ال نياب و ال اب  و 

  الدم  و الش ب و ا ظافب. 
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 ل  ألمؤثره على فعالية ألسمومألعوام

 ألكمية-1

 ما اد , مق  لمواد  لاامص تاأب نيايص منتآليه أالوفاة و بعا   مل تاأب تام   ةاميص اأيب

اا  ل بعا   لمتاببة فتاأب التام  المزمق ,الاميا  الاأيبة تاأب الهدمص وأدوق نعب

  (يتص ؤ الزبنيخ أ بعص أاواع ص .  ما الاميا  الآلنينص ف نيا تاأب ت ميبا أايتا ) مال

 يةالفيزياو لةألحا-2

ق ال متمتل أابعص وت ميباتيا واع ص . الاواطل  امب ابعص عند اثمته ةالغازا  واثأخب

 وق ت ميبيص دالمواد الهنأص . أ ا الامو  النأاتيص فا الأذوب يماق  ق تمب خالل الآلناة اليعم

 اهص عندما ياوق غالف الأذبة انيما.يذاب خ

  يةالحالة الكيمياو-3

 تأب نآلا ث تخ الالتا ث تمتل وتاوق أ اله نآليه ممل الزطأ  النآلا الو الزبني يصالمواد الايمياو

الامو   أب مق, ولاق الزبنيخ ا أيا )اواايد الزبنيخ ( وانوبيد الزطأ  ت ت الاامصمق المواد 

ا ابيو  فيالأ نييا ,واذلت ف ق اأبيتيد لأابيو  ي تأب ااما  ما اأبيتا المت ابف ع يصالايمياو

 ليا  اذلت .
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  ظروف المعدة-4

ما مأاشب ليا ,امواد مخففه لنامو  فيا ت ما  داب الم دة مق الت ميب ال الت اميص ت تأب المواد 

 اما منص تبايز ال و ق الت ا  يؤخب امتهال الامو  وفا أ ا ال اث  ف ق فآلداق  و

 يب مأاشبت م الم دي يؤدي نل  تآلنيل ت ميب  مالؤ الايانيد الشديدة الختوبة  يث نق ال اما له

 فا ت بيب  اما الايانيد الاا  مق  مال ه لنهوديو  والأوتااي  .

 طريقة التعرض-5

ص  يث ي تأب منح الت ا  منيل الاميص فا  ال يآلصلتباابعص اثمتهال تختنف أاختالف 

 موي ولانه شديد الختوبة عند الت با له عق تبي  الوبيد .الت با الف

 العمر-6

ه فيوق ف نا  عآلاميب الأالدونا ياوق ت ميبها ااأب عن  الأالغيق مآلابنص أالهغاب .  ما عآلاميب

 يماق ت منيا عند الاأاب ث عند الهغاب والبع  .

 الصحة العامة -7

ا لمبيمل المادة الاامص  امب مق الشخل االشخل ذو ماأنيه أدنيه  يده وأه ص ممتازة يت 

  والع يف ,وو ود مبا ععوي فا الاأد  و الانيتيق ياأب ت خب تبؤ الامو  خابج ال ا

 وأالتالا زيادة الاميص .

 التحمل والتدخالت الدوائية-8

اطا اتمنأ ا ا شخال يتولد لديي  الت مل لالات مال المزمق لن آلاب وأ عي  يتفاعل أشال ا

 م ه مؤديا نل   اث  تام  نادبة.

 تشخيص  حاالت التسمم

 تابيخ الوم ص-1

 ميصلت اام نوما  اامنص عق  الص المبيا  و الع يص )ا عباا ا وليص وعالمتيا م  المواد 

 ,ظبوف ا شخال ارخبيق الذيق ت بعوا لنفس الظبوف (.

وف الع يص عند  م  م نوما  عق تابيخ مبا ااأ  ,مبا ععوي , و ود ش اب وظب

 دخوله الماتشف  )التآلبيب التأا ال دلا ا ولا (.

 المشاهدا  -2

 الف وها  -3

 دب ص ال بابة ,عغت الد  , دمص ال يق ,الت اس أو ود باط ص م ينه.
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 .النماذج4

 غايل الم دة-ا

 3ا 10نموذج مق الب  -ب

 يماق  م ه نموذج مق اإلدباب ال ما-ج

 

 

 

 لية بعد الوفاةالمشاهدات الطبية العد

 أهوبة عامص

 ينا: (مشاهدة ما1

 التام  أالمخدبا  االموبفيق.     ازبما  ال ند       تنوق ال ند أالنوق ا زب 

 غاز الف       ا مب زاها-ب

 KCN ,NACNالتام  أ مالؤ الايانيد       ا مب مانا-ج

 التام  أمادة الاتبانيق     (التشنج  لموتا 2
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 التام  أاأبيتيد الييدبو يق     خ متآلد (باط ص تفا3

 (الت اس أو ود باط ص فا الم تويا  اباط ص اثفيوق,امالؤ الايانيد,الفأنول.4

 التام  أالفافوب     ت   ال ند فيص(و ود أآل  نز5

 

 التام  أالمخدبا .     (و ود زأد بغوي6

 ليو  و مال ه.لماالتام  أالم ادق المآلينص اا     (الهن 7

 hyper pigmentation and) م ادق مآلينص ا مالؤ الزطأ   و الزبنيخ      (التياأا   نديص8

Hyperkeratosis) 

 (منات  الزب  لإلأب وال آلاميب ولدغص ا ف  .9

 مشاهدات القناة الهضمية

 -ما ينا:الغنيظص وا الف  نل  نيايص ا م ال نصمق أتا اياتو ب ف ل الآلناة اليعميص اأتدال

 مواد مخبشص.      ا تآلاق م  نزالص الخاليا التالطيص ,تآلبؤ ومآلوب.1

 تناول المواد الآلنويص.     .تآلبؤ وا تآلاق فا الشفص م  أياا الف 2

 التام  أالفينول.     .تمخق ا غشيص المخاتيص3

  اما النتبيت.     .اهفباب ا نا ص4
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 التام  المزمق أالبهال     .ازبما  أتانص النمص5

  اما الاأبيتيت.     .ا تبا  وااوداد6

  واما  خبى ممل  اما الخل المباز.     .ااوداد أدوق ا تبا 7

  اما الاأبيتيت.     .ظيوب ا اناق االتأاشيب8

 التام  أ مالؤ الزطأ .     وايولص نزعيا .فآلداق ا اناق9

 مادة مخبشص.     .نزالص الخاليا التالطيص ونزف فا ا غشيص الداخنيص لنمبئ10

 المعدة 

 -مشاأيص لألعباا المذاوبة ااأآلا .نعافص نل :

تناول مواد االمأيدا  أ نواعيا  و      .و ود نزف فا  داب الم دة  و عن  شال أآل  نزفيه1

 مواد مخدشص.

  اما الاأبيتيت.     .ااوداد وا تبا  الم تويا 2

  الايانيد  مالؤ      ز المب الم بو باط ص النو     .الت اس أو ود باط ص غبيأص3

 مباأا  الفافوب ال عويص      باط ص نفاذة                                                 

                                                      باط ص النفت المتميزة                                                 

 باط ص اثفيوق المتميزة                                              

          الفينول.     لوق أبي  فعا      .مشاهدة الم تويا 4

 


