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٤٠٥

  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 

 

        
        
        

        
        


