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I-الغازيةومشتقاتهاالهالوجينات

I-IالكلورCl

اعة أو في الصن, يكثر االنسمام عند الكيميائيين : منشأ االنسمام •
.استعماله في تعقيم المياه

.1914الكلور هو أول غاز سام استعمل في حرب•

.غاز لونه أصفر مخضر : صفاته•

ينحل في الماء , (الليتر/ملغ 0.015)مخرشةذو رائحة خاصة 
.يمتصه الفحم الفعال. بسهولة

حريات ال تصلح هذه التويعاير الكلور في الهواء الموبوء ويتحرى 
.في السوائل الحيوية الحتوائها الكلور الطبيعي



I-IالكلورCl

شتتخرالرئوي حيث الخزبيحدث مخرشالكلور غاز : السميّة •

بتفاعل الماء المتشكلكلورالرئوية بحمض لألسناخاألوعية الشعرية 

النسج مع غاز الكلور مما يؤدي إلى حدوث وذمة رئوية وحدوث 

/.الغرق الجاف/االختناق 

بة لمدة نصف ساعة كافية لحدوث اضطرابات ونوليتر/ مسم 50•
.خطيرة قد تحدث الوفاة



I-IالكلورCl

: األعراض •

:  التسممات الصاعقة -1

ميات كبيرة من عند استنشاق ك)تحدث الوفاة بسبب توقف تنفسي منعكس مع توقف القلب 
(.غاز الكلور بفترة قصيرة

(رئوي حادخزب)قد تحدث الوفاة هنا اختناقاً خالل دقائق 

:التسممات الخطرة -2

تضيق في الحلق يترافق ذلك مع  –شعور بضيق نفس : مرحلة التخريش -

.ضعف العضالت وحالة انحطاط

عند إخراج المريض من )تزول األعراض السابقة تدريجياً : مرحلة هدوء -

.ساعة24وتدوم حوالي ( الجو الموبوء

وذمة رئوية مع خروج كميات من السائل المصلي المزبد  : مرحلة اشتداد المرض-

.قد تنتهي الحالة بالوفاة, الوردي 



I-IالكلورCl

بالدمعن طريق الرئتين كما ينحل قسم ضئيل منه: إلطراحا•

:المقادير السمية •

ليتر/ ملغ 3اختناق سريع             -

ليتر/ ملغ 0.15(  رئوي خزب) خطر -

ليتر/ ملغ 0.003محتمل                   -



I-IالكلورCl

اإلسعاف والمعالجة •

تهوية المكان-

إخراج المصاب من المكان الموبوء وتجنب البرد -

تأمين الطرق التنفسية -

,ضيق النفس ,(كودئين)السعال : معالجة األعراض -

(الصوديوم فحماتثاني ) محاليل قلوية  

.األدوية والمقويات القلبية -

(.نقيةأكسجة+ الفصاد) في الحاالت الخطرة -



الغازيةومشتقاتهاالهالوجينات
II-I( فوسجين) الفحمكلورأوكسيCO Cl 2

: مصدر االنسمام •

.ائية المخابر والصناعات الكيمائية وخاصة في تحضير بعض المواد الدو-

هوية الفحم في إطفاء الحرائق في أماكن تخلو من التكلوراستعمال رابع -
الكافية

الكلوروفورمأكسدة -

غاز ال لون له ذو رائحة وصفية الذعة أوالً ثم تصبح حلوة صفاته•

الرئوي وهو أشد سمية من الكلورالخزبيحدث : سميته •

من الهواء مم/ مسم 0.1الذي يتحمله الفرد دون خطر األعظميالحد 

ولكن بشكل أشد Clبتشابه أعراض التسمم : ألعراضا•

للطرق التنفسية ومخدر لحاسة الشم مخرش

نقية ومقويات قلبية أكسجة+ الفصاد: المعالجة•



الغازيةومشتقاتهاالهالوجينات

III-IالفلووريدحمضHF 

حفر الزجاج وتسويته : مصادر االنسمام •

صناعة الفوسفات 

تعدين األلمنيوم 

ذو تأثير كاوي وآكل : سميته وأعراضه •

( .ية الرئوالوذمةالجهاز التنفسي وإحداث تخريش) بالكلورتشابه أعراضه التسمم 

.أغشية مخاطية  العينيخرشكذلك 

مم/ مسم 3الذي يتحمله الفرد دون خطر األعظميالحد •

.الكلوريةمشابه لمعالجة التسممات : المعالجة •

(.وديوم الصفحماتثاني ) األغشية المخاطية األنفية والعينية تخريشمعالجة 



II-للكبريتالغازيةالمشتقات

II-IالهيدروجينكبريتH2S

جهيز تـصناعة األصباغ ) من الصناعات المختلفة : منشأ االنسمام •

ـبالكبريت ـ تقطير البترول الغزيرالفيسكوزتجهيز ـكبريت الفحم 
( .…الدباغة

الينابيع الكبريتية الحارة

: صفاته •

(مم/ مسم 1) غاز ال لون له ذو رائحة مثل رائحة البيض النتن 

حمض ضعيف 

جسم مرجع سريع التحلل بالمؤكسدات



H2Sالهيدروجينكبريت

الهضمي أوبالطريقيتم امتصاصه بالطريق الجلدي أو التنفس : سميته

( .الحمامات الكبريتية غير سامة ) في حال انحالل الغاز بالماء ال يمتص من الجلد 

: آلية تأثيره 

-CYTOعلى خميرة توضعهيوقف عمل األكسدة واإلرجاع في الخلية وذلك من خالل •
CHROMOOXYDASDE ( تأثير سمي للخلية)

(صباغ أخضر )سلفوميتيموغلوبينإلى الهيموغلوبينيحول •

لمخاطية العين والجهاز التنفسي مخرشذو تأثير •

:المقادير السمية 

(من الهواء ل/ ملغ 2.8–1.2)مم/ مسم 2000-850المميتة •

(الهواء مم/ ملغ 30) مم/ مسم 20المحتملة  •

.يتأكسد عادة مركب كبريت الهيدروجين في الدم متحوالً إلى مركبات غير سامة •



H2Sالهيدروجينكبريت

األعراض 

بي التنفسي الشكل الحاد يكون صاعقاً ينتهي بوفاة المريض بالشلل القل-1
.بعد اختالج قصير األمد 

الشكل تحت الحاد هو األكثر مشاهدة -2

رنية المخاطية العينية مع تشكل حويصالت صغيرة على القتخريش•

هذيان, نسيان, أرق , صداع مستمر : أعراض نفسية •

.اد رئوي حخزبالتهاب قصبات أو حتى ,تخريش:  أعراض تنفسية •

إسهال , إقياء,غثيان : أعراض هضمية •

أعراض مختلفة كاضطرابات قلبية أو كلوية•



H2Sالهيدروجينكبريت

: المعالجة

إخراج المريض إلى الهواء النقي•

األكسجين •

(البصلة تنبيه) مبللة بالنشادر قطنةالمريض بوضع إنشاق•

(س الخاليا لمقاومة التأثير على تنف) الصوديوم مثالً نتريت•

.مطهرة غسوالت: آفات عينية •

الفصادمقويات قلبية أو : األعراض الرئوية •



للكبريتالغازيةالمشتقات

II-IIالكبريتيماءبالSO2

من الصناعات المختلفة فهو يستعمل كمزيل: مصادر االنسمام •
د مصانع التعدين ويستعمل أيضاً كمبي,لأللوان وفي أجهزة التبريد 

.  للحشرات والفئران أو كمطهر في تعقيم المنازل 

تبخر خانقة يتميع بسهولة وإذامخرشةغاز ال لون ورائحته : صفاته•
( .أجهزة التبريد ) امتص كمية كبيرة من الحرارة 

الهواءل/ ملغ 1.5يعتبر مميتاً بتركيز , خانق مخرشغاز سميته•

الهواء مم/ ملغ 13المحتمل األعظميالحد •



III-لآلزوتالغازيةالمشتقات

III-IالنشادرNH3

.تحضير المحاليل النشادرية أو أمالح النشادر: منشأ االنسمام •

تحضير األصباغ وبعض المواد الكيميائية 

ادرفي االستعمال المنزلي للبردات التي تستخدم غاز النش

.  المضغوط 

سميته وصفاته •

بالحموضيعمل كأساس قوي ويتحد -

وخانقة مخرشةذو رائحة -

مم/ مسم 75منه الجرعة المحتملة •



NH3النشادر 

.اناً الطرق التنفسية حتى التقرح أحيتخريش: عراضه أ•

آالم قصية + والسعال وضيق التنفس الخزب

.(القرنية ) تأثيره األشد واألول على العينين 

,األوكسجين , نقل المصاب إلى الهواء النقي : المعالجة•

المسكنات التنفسية



III-II النتروزيةالغازات
اآلزوتأوكسيدوفوق NOاآلزوتأوكسيد

لتحوله بسرعة بههو غاز عديم اللون ال يشعر :اآلزوتأوكسيد•
.اآلزوتأوكسيدبمالمسة الهواء إلى فوق 

الصناعة  : منشأ االنسمام •

جلي المعادن أو حفرها ,األصبغةتحضير 

ةالنتريفي صناعة المشتقات االزوتاستعمال حمض 
كالمتفجرات

(أو البخار األحمرالنتروزيالغاز ) اآلزوتأوكسيدصفات فوق •

الحالة يتأثر بدرجة الحرارة بشكل كبير وكلما  درجة الحرارة انتقل من
شدة في كل هذه التحوالت يزداد لونهوالصلبة إلى المائعة فالغازية 

ً بازدياد الحرارة  .ايضا



ساوية مع الماء فيعطي نسب متاآلزوتاوكسيديتفاعل فوق •

اآلزوتو حمض اآلزوتيحمض 

N2O4+H2O      HNO3+HNO2              



NOاآلزوتأوكسيدوفوق اآلزوتأوكسيد

: السمية •

لألغشية المخاطية مخرشة-

ميتموغلوبين–الهيموغلوبينتحول -

( هواء مم/ ملغ 9) مم/ مسم 5المحتمل من هذه الغازات األعظميالحد •

: األعراض•

الجهاز التنفسي تخريش-

سعال شديد مع خرب رئوي-

(الصدءلون )وردية أو صفراء إقياءات-

تزداد بعد ذلك نبضات القلب ويصبح لون الدم أسود -

ساعة 48-24أعراض االختناق وتحدث الوفاة بعد -

مشابهة للغازات األخرى : المعالجة •



IV- والزرنيخ للفوسفورالمشتقات الغازية

I-IV الفوسفوريالهيدروجينPH3

:منشأ االنسمام 

( PH3تيليناالسهاستعمال )عمليات اللحام أو اإلنارة •

صناعات التعدين •

وخاصة )التوتياء فوسفورمبيدات الحشرات التي تستخدم •
(بتأثير الرطوبة 

وهو عديم )غاز أثقل من الهواء له رائحة الثوم : صفاته
م للوقاية يستخد)يمتصه الفحم الفعال ( الرائحة إذا كان نقياً 

(من سميته 



PH3الفوسفوريالهيدروجين 

بية يؤثر بشكل أساسي وأولي على الجملة العص: سميته •

(ل/ملغ2.8)مم/مسم 2000الجرعة المميتة -

مم/ مسم 0.05الحد األعظم المحتمل دون محذور -

(  مم/ ملغ 0.07)

م رئوي ،آالخزبضيق شديد ،صعوبة تنفس ، :أعراضه•

وعطش اسهال، سعال ،ضعف عام ،دوار ،صداع ، بطنية

شديدين 



AsH3الزرنيخيالهيدروجين 

:  األنسماممنشأ •

(.الكالسيوم واأللمنيوم )االرسينيورتحلل -

.تحضير الهيدروجين اعتباراً من حمض الكبريت الصناعي -

.األبخرة المنطلقة من المدخرات الكهربائية في البحيرة -

(.النسيج العصبي)والشحمياتولع بالزيوت , غاز ال لون له وقليل االنحالل في الماء : أوصافه•

الزرنيخيينطلق دخان أبيض هو بال ماء ويحترق في الهواء بلهب باهت 

2AsH3+3O2 AS2O3+3H2O

: سميته•

.يحل الكريات الحمر

.مما يؤدي إلى آفات كلوية مع انقطاع بول ويرقان 

البالزمابوتاسيوميرتفع مقدار 

(.موت سريع)يعتبر سماً للجملة العصبية المركزية 

.الرئويالخزب

هواء تعتبر مميتة خالل لحظاتل/ ملغ 5

تميت خالل نصف ساعةل/ ملغ 0,05



:  األعراض•

(  غيثان-دوار -صداع )بداية غير وصفية -

,  ازرقاق, صعوبة في التنفس , بعد عدة ساعات ضعف عام -
.يتلو ذلك يرقان مع آفات كلويةإقياءاتعطش شديد مع 

عرضية : المعالجة •

.نقل دم متكرر+ غلوكوزيمن محلول زرقات: آفات كلوية -

.معالجة اآلفات الكبدية-

(ضد عدم تأكسد الدم)األوكسجين -

تحول ألنه ي, في السوائل الحيوية الزرنيخيالهيدورجيناليعاير
.ويعاير فيها الزرنيخ فقط, أكسجينيةإلى مركبات 



V- للفحم األوكسجينيةالمشتقات

I-Vالفحم أوكسيدCo

Carbonmonoxid

:صفاته الفيزيائية 

%  12-10بنسبة . عديم الرائحة والطعم واللون أخف من الهواء بقليل

.  في الهواء فإن خطر حدوث االنفجار كبير عند وجود أية شرارة

ات بسبب االحتراق غير التام للمواد العضوية والمركبCoيتشكل غاز

.الكربونية



Coأكسيد الفحم 

األشكال الطبية الشرعية للتسمم 
التسمم العرضي-1

الحوادث المنزلية -أ

في أماكن مغلقة مع عدم وجود تهوية كافية ( فحم –موقد )عند إشعال النار •

حدوث تسرب للغاز من المواقد الغازية أو أجهزة اإلنارة •

استخدام اسطوانات حاوية على غاز البوتان أو البروبان•

حريق خاصة باألماكن المغلقة •

الحوادث المهنية -ب

في أماكن مغلقة ( محرك سيارة مثالً )عند إدارة وتشغيل المحركات االنفجارية •

عمليات تصنيع الحديد والفوالذ•

في مناجم الفحم الحجريواالنفجاراتاالنهيارات •

محاولة إطفاء الحرائق •

االنتحار -2

القتل -3



العوامل المؤثرة في حدوث التسمم :  آلية التسمم 

بالهواءCOتركيز  -

زمن تعرض الشخص للغاز -

بالهواء يؤدي لحدوث التسمم خالل فترة قصيرة COمن % 0,5تركيز 

.هو التركيز الخطر على الحياة (%0.1)يعتبر تركيز 

مرة 300-250بـيفوق ولعه باألوكسجين COبـالهيموغلوبينإن ولع •
مما 

االوكسجينال يستطيع حمل CO-Hbهموغلوبينكربوكسييؤدي لتشكل مركب 

مما يؤدي لحدوث اختناق ناجم عن نقص اكسجة نسيجية االنسجةإلى 

O2Hb+CO COHb+O2

الهميوغلوبينبالهواء كافي لجعل نصف كمية COمن  %( 0.1) تركيز •

هيموغلوبينللكربوكسيومشكالً  COالدموي متحداً مع

.على جدار األوعية الدموية والشعيرات ويؤدي لشللها Coيؤثر •

وعائية وأذياتناجمة عن حدوث تنخر دقيق  ECGبـتحدث تغيرات •

•PH(استقالبيحماض)



Coالفحم أوكسيد

بالدم Co-Hbلـ  التركيزالمميت

فالوفاة cO-Hbإلى الهيموغلوبينمن % 80تحول -

حتمية 

يعتبر خطراً جداً على الحياة % 80-50تحول -

(حدوث الوفاة عند الطاعنين بالسن%  )50-



السريريةاألعراض والعالمات 

(بدون أعراض % 7-5عند المدخنين قد تكون ) المتشكلة cO-Hbوذلك تبعاً لنسبة •

التسمم الحاد 

درة توعك عام ،صداع ،دوار ، اضطراب بالحواس كالطنين ونقص الق: طور التشرب -
 ً البصرية والسمعية مع اختالط ذهني وخبل يشتد تدريجيا

كثيرة الحدوثإقياءاتارتخاء عضلي ،المريض واعي، 

يدخل المريض في حالة سبات وهو غير عميق COإذا استمر التعرض لـ  : الطور الحاد-
طرابات ويترافق السبات عادة باض,رجفانقد يعتريه والوترية المنعكساتمع بقاء 

:باألجهزة األخرى حيث نشاهد

 القصبية المفرزاتعسرة تنفس مع ازدياد

 هبوط التوتر الشرياني

 مع ازدياد بالكريات البيض 38.5-38حروريترفع

 الشوكيارتفاع بسكر الدم وكذلك بالسائل الدماغي



األعراضCo-Hbالتركيزنسبة
الناتجة

ال توجد أعراض أو عالمات%                                                  0.7•

صداع مع تسرع تنفس بسيط%                                               10-20•

وإقياءوهن عام ، غثيان + صداع %                                                   30•

اختالط ذهني ،ارتخاء عضلي ،ميل للنوم%                                                    40•

تسمم حاد تتلوه الوفاة إذا لم يسعف المصاب%                                                    52•

سبات تتلوه الوفاة في بضع ساعات %                                                    68•

(ساعة)تسمم فوق الحاد ، موت سريع %                                                81-90•

وفاة خالل دقائق%                                                     91•

Coالفحم أوكسيد



Coالفحم أوكسيد

:االختالطات

صاب أعشلول، باركنسونيةتظاهرات عصبية ، : العصبية•

.، اضطرابات حسية، حركية وعائيةقحفية

تغيرات اضطرابات الذاكرة والنسيان تترافق هذه ال: النفسية •
نمشية دماغية ، بؤر تلين نزوف)EEGفي تبدالتمع 

.فصاميةاعراضظاهرة التخريف مع , ( بالدماغ 

( نيةأحيبيلة) ، الكلية ( ضخامة )األعضاء األخرى كالقلب •
(فقر دم ) والدم  



Coالفحم أوكسيد

التسممات المزمنة  

نفسيانهاك•

صداع•

دوار•

باإلضافة إلى عسر الهضم وازدياد الكريات الحمر•



العالمات التشريحية 

الزرقة الرمية تكون بلون أحمر زاهي وكذلك تحت األظافر •

الدم سائل ومائع بلون احمر زاهي •

(عالمة مميزة)تبدو العضالت واألحشاء بلون احمر زاهي •

احتقان واضح بالطحال •

صغيرة بالعضلة القلبية نزوف•

آثار عض باللسان أحيانا•

استنشاق محتويات المعدة •

انفالت المصرات •

الشوكيوجود السكر بالبول والسائل الدماغي •

ساعة ثم توفي فالعالمات اإلضافية15إذا لم تحدث الوفاة بسرعة وعاش المصاب ألكثر من 
التي قد تشاهد 

نقطية  بالنسيج الدماغينزوفوذمة دماغية مع •

koliskoبقع تلين بالدماغ• – spot وتوجد بشكل متناظر

بالعضلة القلبية والكبد تنكسيةتغيرات •



Livor mortisالزرقة الرمية 

تواجدهاأماكن وتشكلها ليه آ

،الدمويةاألوعيةداخلالضغطينعدمالقلبتوقفمع

,جثةالمنالسفليةاألجزاءإلىالجاذبيةبفعلالدموينحدر

،توسعوتبالدمالموافقةواألوعيةالدمويةالشعيراتفتمتلئ

مزرقأحمرأوبنفسجيبلونبقعالجلدخاللمنوترى

“الرميةالزرقة”عليهايطلق



ونلقانفقطاليخضع”الموتيةالبقعأو”الرميةالزرقةتشكل

ليالعضالتقلصيلعبوإنماالسوائلوتوازنالمستطرقةاألواني

الدمعدففيدورا  الصملنتيجةالدمويةاألوعيةجدرانيصيبالذي

.الجاذبيةلقوةمعاكسبشكل

الزرقة الرمية



Livor mortisالرميهالزرقه

الظهور

بقع صغيره في ناحية الرقبةساعهنصف •

من لفة مختفي مناطق متعددة وحتى ساعتين بقع ساعهنصف •
الجسم

ىالقصوتبلغ شدتها ساعة 6-12•





ازاحه الزرقه الرميه بالضغط عليها

حتى عشر ساعات بالضغط الخفيف باالصبع•

ساعه باستعمال الملقط36حتى •

ساعه من الصعب ازالتها بالضغط48بعد •





وزمنًالوفاةًالموتيةالبقعً: اً لثثا
الزمن الالزم الستعادة لون الزرقة الرميةالزمن المنقضي على الوفاة بالساعة

ثانية22-10

ثانية45-30

ثانية610-40

ثانية820-60

دقائق6–ثانية 1025

دقيقة121-15

دقيقة162-17

دقيقة18-202-25

دقيقة22-245-40



الجثةتغير توزع الزرقة الرمية بتغيير وضعيه

لت التي تشكأماكنها من الزرقة تغيب الوفاة ساعات من 6•

بشكل كليبها

بشكلأماكن الزرقة الرمية  تتبدل ساعه12وحتى 6بين •
)الزرقة الرمية المزدوجة(جزئي 

ةوليألاأماكن الزرقة الرمية ال تتغير ساعة 12بعد •





يالحظ على أرضية الزرقة الرمية أجزاء شاحبة من الجلد ، 

وهي عبارة عن انطباع لتضاريس السطح الذي تستلقي
عليه الجثة  



الزرقة الرمية

ويكونأكثرأوساعات4–3تشكلهاخرأيتالنزوفحاالتفي

.تماما  تغيبوقدضعيفا  تشكلها

.شدةلوأقتشكال  أبطأالرميةالزرقةتكونالنزعفترةتطولوعندما

خاللةالزرقبتشكليسمحمماسائال  الدميبقىالسريعالموتفي

.وبشدةقصيرزمن

يختلفًزمنًتشكلًالزرقةًالرميةًوشدتهاًبشكلًكبير



الزرقة الرمية

لون الزرقه

يتعلق بمحتوى الدم من االوكسجين•

ق العادي  بلون بنفسجي محمر في البدايه ثم بلون ازر•
بنفسجي

التسمم باول أوكسيد ,الطقس البارد :لون احمر زاهي •
الكربون او السيانيد

ريت التسمم بمشتقات االنيلين و النت:لون مائل للبني المتسخ •
راعيه و كلورات البوتاسيوم و كذلك بعض أنواع الفطور الز

)الميتهيموغلوبين(



أهميه الزرقة الرمية من وجهه نظر الطب الشرعي

للوفاةمؤكده عالمة •

الوفاةبتحديد زمن المساعدة •

الجثةتعيين وضعيه •

الوفاةتساعد بتحديد سبب •





Coالفحم أوكسيد

الكربون اوكسيدتشخيص التسمم بغاز أول 

العالمات التشريحية •

ب اختبارات موجهة تعتمد على الخواص الثابتة لهذا المرك•

حرارة أو الذي يتصف بكونه ثابت ال يتفكك عند تعرضه لل

.أو القلويات الحموض

 و من عادة من القلب أالمتوفييتم اخذ عينة الدم من الشخص
.وعاء مركزي



Coالفحم أوكسيد
:  المعالجة 

تهوية المكان بأقصى سرعة وإخراج المصاب من المكان الذي حدث فيه -

 coاستنشاق غاز
العالي   االوكسجينإنشاق-

Hbco+O2=HbO2 +Co                    
االختالطاتمما يقي من حصول 

نفس مما يفيد في تنبيه مركز التاالوكسجينإلى %Co2(5 )يمكن إضافة -

ورفع الضغط الشرياني 

راحة تامة وتدفئة المريض-

نقل الدم المناسب وبسرعة -

وامتالء لمكافحة فرط التوتر الوريدي السطحيالفصادقد يتم اللجوء إلى -

.الشريان الرئوي األمر الذي يعوق الدوران الدموي والتنفس 



Coالفحم أوكسيد

المعالجة العرضية•

معالجة االضطرابات التنفسية-

أدوية منبهة للعضلة القلبية-

معالجة الصدمة -

الخلوياالستقالباألدوية التي تحسن -

Katalysinالترياق - Helthion (IV 10cc)

اباستطبإعطاء المنعشات و مقلدات الودي يعتبر مضاد -



II-V بال ماء حمض الفحمCo2

عم غاز عديم اللون والرائحة ذو ط: الصفات الفيزيائية والكيميائية •
ثير ك, وغير قابل لالشتعال( األماكن المنخفضة)واخز أثقل من الهواء

.في الماءالذوبان 

:  االنسماممنشأ •

.احتراق المواد الكربونية احتراقاً كامالً 

البراكين 

.العضوية واالختماراتتنفس الحيوانات والنباتات 

لغازية اواألشربةتجهيز المياه المعدنية الصناعية )بعض الصناعات 

(. صناعة التبريد, والفواّره

ويعتبر (% 0.05-0.02)بنسبة بصورة طبيعية يتواجد في الهواء •
يرة فإنه يشل منبهاً للمراكز التنفسية بالمقادير الضئيلة أما بمقادير كب

.مسبباً حدوث الوفاة%( 10-8)المركز البصلي 

.هو الشائع هناالعرضي التسمم•



األعراض والعالمات 

:شق تعزى بشكل أساسي لنقص األوكسجين بالهواء المستن

تسرع قلب –دوار –طنين األذن –صداع %( : 8)تركيز •

.زلة تنفسية مع ازرقاق وهياج Bpوتنفس مع 

مع فقدان وعي مع  صرعيةاختالجات %( 10<)تركيز •
Bp وبرودة األطراف .

.فقد وعي فجائي وحدوث وفاة صاعقة%( 20<)تركيز •



المعالجة 

. إخراج المصاب فوراً إلى الهواء النقي •

.تنفس اصطناعي •

.األوكسجينإنشاق•

الحاصلالحماضوتصحيح الشواردومراقبة غازات الدم •

.في الجو الذي حدث فيه التسممCo2يجب تحري غاز •



 السموم الدموية                                            
 COالتسمم بأول أوكسيد الكربون 

 

أحادي أكسيد الكربون غاز عددم  الودون لالراة د  خ أمد  لدو الإدواب غ  ثاوده كاانسدة بالوسدا  لوإدواب غاز  

و ندد  الإددواب . مدو   عددو الحسددراو الوددا و لوسددازا  لالسددواة  لا  سددا    0.96 لمددا مسددمن بارس دداعا  ددرملا

الصوا  خ  واب الو دود أل المدواد الليدوم  ا مدرك خ كمدا مدو   عدو احسدراو الو دود ند  السدياعا  لاحسدراو 

 لوكربون . الساز الموزل  خ لممكو أن مو د ن  لوا   الف   ال  ري رسي   ا كسدة الذاثي  

رسي د  الحسدراو الودا و ند  الموا دد خ لثل د   COن  الظرلف الموزليد  ممكدو أن م ددل السسدم  بسداز      

 . COأ إزة السدنئ  خ كما أن الرف اعا  لال راةق ث ك  لصدعاو لساز 

و لدالل الدع     ا دا  أكادر لدو ملد السسم  بساز أحادي ألكسيد الكربون أكار السمو  ارس اعاو خ غ  م دك  لنادا

 % لو ل م  السمو  السازم  . 80

 الشكل الطبي الشرعي :

 أكار حال  السسم  عرضي  رسي   الحسراو الوا و أل ا سخدا  أ إزة الحسراو ن  لكان ضيق للسوق . 

 حال  السسم  المإوي  ثصادف عود عمال الموا   خ لممكو أن ثصادف ن  ال راةق لالرف اعا  .

 نردم  أل  ماعي  . COالرس اع بساز  هواك حال  لو

 اآللية السمية :
 عو اعثااطة ال دمد بالإيموغووبيو الذي مؤدي لس ك  كربوكس  هيموغووبيو :  COثو    مي  

                  HBO2 + CO → HBCO + O2 

 هذا السفاع  عكوس .

م دل بسرع  كايرة  داو حيث أن شدة هذا العثااط مفوو  O2لع الإيموغووبيو لحوولة ل    COاعثااط 

 لرة اعثااطة لع ا كس يو . 250بأكار لو 

و لإذا  COغن كمي  كربوكس  هيموغووبيو المس كو  ثسلوق بسركيز  ن  هواب ال إيق خ حيث أن ثركيزاو ح ميا

 . HbCO% لو  50مؤدي لس ك    1/1500الساز ن  الإواب ملادل 

هيموغووبيو مسلوق بدع   كايرة بسركيز ا لكس يو ن  هواب ال إيق خ حيث أن رصف  ثفكك كربوكس  

د يا  ن  حال ا سو او المرمل لوإواب ال وي اللادي خ بيوما ماوه  320عمر كربوكس  هيموغووبيو ماوه 

 ضسط  وي . 3د يا  ن  حال ا سو او ا لكس يو بيسط ملادل  80

و لو الد  مالل   COسل الوظر عو شدة السسم  نإن ن  الظرلف السرمرم  اللادم  خ لب  12مخسف  ثمالا

 مس  ب ك  أ ا   عو طرمق الرةسيو .  CO اع  بلد أن مس  غمراج المصاب غلى هواب رظي  . غن طرح  

لع الإي  ) ال زب الملدر  لوإيموغووبيو ( ب صاع الإيموغووبيو الذي ل مسس يع أن  COمسرانق اعثااط 

ن  الد  لما مؤدي غلى راو أكس   عوى المسسوك الخووي خ غن أكار  O2و خ نيوخفل ثركيز ماات ا كس ي

لع الإيموغووبيو نإرة   COا رس   ثأثراو بواو ا كس   الوسيج اللصا  لالليو  الاواي  . غضان  لعثااط 

و لة هي  الارلثيوا  ا مرك خ لا  : الميوغووبيو خ لالسيسوكرللا  خ لا لكاثالز خ لالارلكسيداز مرثاط أميا

أ   لو للة  COلغيرها  خ لما مؤدي لسأثير  م  عوى الخالما . غن للع الإيموبرلثيوا  الوسي ي  بــ 

لارفصالة عوإا أب أ بكاير لو ثفككة لارفصالة عو  COالإيموغووبيو بة خ للكو ثفكك خ للكو ثفكك 

الس  ثرثاط لع الإيموبوثيوا   COرسا  بوه رسا   اع  . ثاوه  72 - 48الإيموغووبيو خ حيث مسسسرو  لك 

 % لو ل م  أحادي ألكسيد الكربون المو ود ن  الليوم  . 15 - 10الوسي ي  

دام  الخوي  غلى ثاايط السوسو  السوفسي  لعر و  را  اإللكسرلرا  خ لما  لع هيموبرلثيوا  COمؤدي اعثااط 

 COمؤدي غلى امسواو مووي خ لع ك  المسالطا  ال ساالبي  الواث   عو  لك . لحسى عودلا مس  نادان 

و لو الد  خ نإن راو ا كس   الخووي ممكو أن مسسمر بسب اعثااط   لع الإيموبرلثيوا  الوسي ي  COثمالا

 لارفصالة عوإا ب ك  أب أ لو ارفكاكة عو الإيموغووبيو .

لاد امسااع ثأثير أحادي ألكسيد الكربون عوى الخالما لو مالل الس اعب الس  ث  نيإا ثلرمل ال خو لإذا      

% لو كربوكس  هيموغووبيو خ لهو ثركيز ل مليق را  ا لكس يو 5الساز بسركيز بسيط مؤدي لس ك  أ   لو 

خ لكذلك اض راب  ECGرس   خ للع  لك حدل لإؤلب ا شخاص اض راب ن  الرؤم  خ لثسيرا  ن  غلى ا 

 رفس  حرك  .

لارفكاكة عود ال ويو خ أب أ لما هو عوية عود  COممر غاز ألل ألكسيد الكربون عار ال ا ز الم يم  خ لاعثااط 

 لو غير ال وال  .  COا   . كما لوحظ أن المرأة ال ال  أشد ثأثراو بالرسما  بساز 

 األعراض والعالمات :



ثسلوق ا عراض لاللاللا  بدع   السسم  خ أي بوسا  كربوكس  هيموغووبيو ن  الد  . ال دلل السال   - 1

 ن  الإواب لبيو رسا  كربوكس  هيموغووبيو ن  الد  لبيو ا عراض : COثركيز موضن اللال   بيو 

   

 األعراض كربوكسي هيموغلوبين)%( COتركيز 

 ppm 35أ   لو 

 ) ثدميو الس اةر (

 لثو د أعراضخ أل صداع مفي  5

0.005%(50ppm) 10 صداع مفي  خ زل  ثوفسي  عود اإل إاد 

0.01% 

(100ppmm) 

 رابل خ زل  لع  إد لسو طصداع  20

0.02%(200ppm) 30   صداع شدمدخ ثإيج خ ثلب خ عسما

 بصرم 

0.03-0.05% 

(300-500ppm) 

صداع خ ثسرع  وب خ ثخويط خ ممول خ  50  - 40

 لهط

0.08-0.12% 
(800-1200ppm) 

  اا  خ امسال ا  70 - 60

0.19%(1900ppm) 80 لو   رمع 

 الكربون با عراض لاللاللا عال   ثركيز غاز أحادي 

 

ثسرانق بصداع خ لدلاع خ لغايان خ لاض راب ن  السفكير لالم اكم  خ  COأغوب حال  السسم  بساز  

لممكو أن مصاب بلل المرضى بخواو صدعي خ أل احس اب عيو   واي  . المرضى الوا ون لو حال  

 السسم  الخ رة ممكو أن ث دل لدمإ  امسالطا  داةم  .

الرسما  ال دمد بألل ألكسيد الكربون خ ممكو أن ث اهد اض رابا  عصاي  رفسي  خ ل واي  لعاةي  خ  عود

 لثوفسي  .

مالحظ  COحدلل الساا  المميز لووح  السرمرم  لوسسم  ال دمد بساز   ا االضطرابات العصبية النفسية : 

فان خ لمدم  المصاب ب ال  ث اة عود المرمل اض رابا  حسي  خ طويو ن  ا  ريو خ اعث اف ن  ا  

حال  السكر خ غ  ثيل  الادعة عوى الم اكم  لما مليق نرص  المصاب بإراا  رفسة . م اهد عود بلل 

 المرضى  وق رفس  شدمد .

  ن  الد  .   HbCOم دل نادان الوع  غلا ب ك   رمع أل ثدعم   حسب ثركيز
 بإياج خ لمخسو  عمق الساا  حسب شدة السسم  .حال  الساا  ممكو أن ثكون هادة  خ أل لص وب  

م دل ثسير ن  الماوم  الليوي  غ  ممكو أن م دل راو الماوم  الليوي  لع غياب المولكسا  الوثرم       

  خ أل نرط لاوم  عيوي  لع نرط لولكسا  . 
    

 المعالجة .. -

ب لدو المكدان الدذي حددل نيدة ثإوم  المكان بأ صى  رع  بفسن الووانذ لا بواب لغمراج المصا -آ

 غلى الإواب ال وق أل غرن  هوابها را   Coا سو او غاز 

ار دداو اللكسدد يو اللددال  الددذي ممكددو بوا دد سة ثوايدد  الددد  لددو غدداز الف دد  مددالل لدددة  صدديرة  -ب

%بالسداع  ( لمدا ماد  لدو حصدول المسالطدا  .بليدإ  مدذكر ان 50-30بالدد  بملددل Co)موخفل ثركيدز 

( مفيددد ندد  ثوايددة لركددز السددوفل لكددو النيدد  اع دداب اللكسدد يو %5الددى اللكسدد يو بوسددا  )Co2اضددان  

 الصرف .



لضع المصداب ب الد  الراحد  الم واد  لمددنأ المصداب لوساويد   ددع اللكدان لدو حا د  الرسد    -ج

 لاللكس يو . 

ل السدداعا  رادد  الددد  الموا ددب لسزلمددد ال سدد  باللكسدد  هيموغوددوبيو ال ددازج لمفيددد راوددة مددال -د

 الللى ناط .

 الملال   اللرضي  حيث : -هـ

ثلالج الض رابا  السوفسي  بمدو المفدرزا  خ ثوايدب الرغدالى لا دراب السدوفل الصد واع   -1

 عود اليرلعة خ ثل ى الصادا  ب ك  علثيو  .

ثلالج الصدل  ب او السواة  لاع اب الكوعثيزلن لم انظ عوى ثوازن ال دواعد لالسدواة  ند   -2

   .ال س

 ماسرح الالل غع اب الدلم  الس  ث سو ال ساالب الخووي لا  السيسوكرل  . -3

و ب رعد  Helthion ال     Katalysinماسدرح آمدرلن اع داب السرمداو المسدمى  -4 و لعمددما حاودا

( لهددذا مفيدد ندد  زمددادة غمصدال ا لكسدد يو الدى الدددلال لالليددو  الاوايد  لم ددب عددد  3 د 10)

 اضاع  الو ت بالا ث عوة .

ليددداد  Sympathomimeticaلل اكيدددا  الدددودي  Analeptcaملسادددر اع ددداب المول دددا   -5

ا دس ااب لن اع دداب المول ددا  مدؤدي ل دددلل المسال ددا  لاإل يدداب لكدذلك مزمددد لددو حا دد  

 ال س  لاللكس يو لاع اب ل اكيا  الودي )لا  الكاثيكولليو ( مزمد لو شدة السسم  .

 ..Co2ون التسمم بغاز ثاني اوكسيد الكرب -ب

ثار  الكسيد الكربون غاز عدم  الوون لالراة د  خاثاد  لدو الإدواب لغيدر  ابد  لالشدسلال .مس دك  مدالل   

و . م وي الإواب عوى رسا  ضئيو  لودة  و ثالا السوفل ال يوار  لالوااث  لكذلك لكذلك عو احسراو المواد احسرا ا

امدد  ا دد وارا  نول مدد  لمدددعى الدداوج ( مسددسخد  بالصددواع  لال ددب حيددث ميددسط د%0.03ثلددادل حددوال  )

 الف م  .

ملساددر هددذا السدداز المواددة الفيزمولددو   لوسددوفل خالددا ا ا زاد  رسدداسة كايددراو ندد  الإددواب المسسو ددق نارددة م ددك  

 المركز الاصو  لثظإر لة مصاةو لخدعة .

و ن  اللدادة .لمصدادف عودد اللمدال الدذمو ماولدون بس يديرا  ال ا دسخدالة ند  م دل السسم  بإذا الساز عرضا

المصارع ماص  بصواع  الخميرة لالوايذ .ال عود الدمول الى ال اي  لالباع لالمسالع المإ وعة حيث مس مع 

هذا الساز بسركيز عال ن  الإواب ملسار هذا الساز م راو عوى ال ياة لسى لص  ثركيزا ن  الإواب الدى حدوال  

 %)عودلا ثادأ ال مل  الم سلو  بالخاو(.8-10

 االعراض والعالمات .. -

 ان حدلل السظاهرا  السمي  لإذا الساز  ملزك ب ك  ا ا   لرخفاض اللكس يو بالإواب المسسو ق . 

ثخسو  اعراض السسم  ب سب رسا  ل ود هذا الساز بالإواب لكذلك ب سب طدول المددة السد  ثلدرض ماللإدا 

 س يو بالإواب .ال خو ل سو او هذا الساز دلن ل ود كمي  كاني  لو اللك

( حيدث م دلر المصداب بصدداع لطوديو %8ثادأ العراض بالظإوع لسى لص  ثركيزا بالإواب الى حدوال  )

بال ن خدلاع خ مرثفع اليسط ال رمار  مسسرع الاوب لالسوفل خث دل زل  ثوفسدي  ثد  ازع داو لهيداج لغايدان 

 دل الررن لامسال ا  صرعي  ال ك  ثد  ( م10.ا ا ا سمر السلرض ل سو او هذا الساز )ثركيز اعوى لو )

نادان لع  لارخفاض اليدسط ال درمار  . ندا ا حصدوت ثإومد  بدالإواب الواد  بالو دت الموا دب ندان المصداب 

و لفسرة لو الزلو . و ل د ثسأمر الوناة احيارا  مسلانى بسرع  لال نارة ممو  امسوا ا

و  داو ن  الإواب ل % نادان الوع   د م دل بصوعة لفا ئد  20-18كار لو الا ا ا كان ثركيز هذا الساز عاليا

 (.Apoplectiformل رمل  لمسووا المو  السرمع )ال ك  السكس  لوسسم  

 العالج ... -

 غمراج المصاب نوعاو لو ال و الموول لراوة لوإواب ال وق الوا  . -1

 مفرزا  ا راب السوفل الص واع  لغر او اللكس يو بلد ثوايب الرغالى للو ال -2

-300ب رع   صوك  Trometamolلرا ا  غازا  الد  لال واعد لللال   ال ماض ال اص  باع اب  -3

 له/كه  500

(Trometamol (R)= THAM=Tris-hydrxmethyl amino methan). 

    



  
 

 :  Postmorten Lividityالزرقة الرمية
لع ثو د  الاودب مولدد  اليدسط الددلوي دامد  ا لعيد  خ لماددأ الدد  بالر دداع غلدى ا  دزاب السدفوي  لدو 

ال ا  . نسمسوئ ال ليرا  الدلوم  لا لعدة الموانا  بالد  لثسو ع . لثرك لو مالل ال ودد بادع بودون بوفسد   خ أل 

  لون هذا الاادع مخسود  حسدب عوالد  عددة خ كمدا أحمر لزعو خ ر وق عويإا الااع الموثي  أل الزع   الرلي  للادا

ه  ال ال ن  ثأثير بلل المواد السال  الس  ثؤثر ن   الإيموغووبيو لثؤدي غلى ثسيدر لدون الدد  خ لبالوسي د  ثسيدر 

 هو لفإو  اص الح  . -ال اةع ن  المؤلفا  اللربي   -لون الااع الموثي  خ نإن لص ون الزع   الرلي  

نادط للليد  الفيزماةيد  المسماود  ند   دواريو ا لارد   علموثي  ـ أل الزع   الرلي  ـ ل مخيدغن ث ك  الااع ا 

المسس ر   لثوازن السواة  خ لغرما م س   الساوو الليو  الدذي مصديب  ددعان ا لعيد  الدلومد  رسي د  الصدم  

و .   الرل  دلعاو ن  دنع الد  ب ك  للاكل لاوة ال ا بي  غالاا

الموثي  ن  ال ال  ال ايليد  بودون أزعو نداثن خ أل أزعو لاةد  لالحمدراع خ أل بوفسد   خ عودى ثادل الااع  

  اع  عوى الوناة . 2-1 ود ا  زاب السفوي  لو ال ا  خ ل لك بلد لي  

غن ثوضع الااع الموثي  لسلودق بوضدلي  ال اد  خ ندإ ا كاردت لسدسواي  عودى  إرهدا خ  ندإن الاادع الموثيد  ثظإدر      

ا  زاب الخوفي  لال اراي  لو ال س  . لثل ُّ عو ا لاكو الس  ثسلرض لالريساط ) لوح  الكسفديو خ اإلليسديو عوى 

 خ الربوسيو ...(  حيث مليق الريساط السالب ا لعي  بالد  . 

مالحظ عوى أعضي  الزع   الرلي  أ زاب شاحا  لو ال ود خ ه  ار ااع لسياعمل السد ن الدذي ثسدسوا   

 ل ا  . عوية ا

 :  رميز ن  ث وع الزع   الرلي  ثالل لراح  

 : hypostasisمرحلة الركودة  -1
ثسميددز بس مددع الددد  ندد  ا لعدة لال ددليرا  المو ددودة ندد  ا لدداكو الموخفيدد  لددو ال ادد  رسي دد  ثددأثير 

و خ لبدع   ثاري  الاال ما ثسسمر هذا المرحو  حسدى  ال ا بي  ا عضي خ لالكرما  ال مر ه  الس  ثسر ب أ ا ا

و لدو لكدان  12 – 8  اع  بلدد الونداة و لعودد اليدسط عودى الزع د  الرليد  ند  هدذا المرحود  نإرإدا ثسيدب ثمالدا

و غلى لا كارت عوية  ا  اليسط خ لكذلك عود ثسيير لضدلي  ال اد  خ ندإن الزع د  ثخسفد   اليسط خ لسلود  رملا

و  لو ألكو  ث كوإا الادةي  لسلود لثس ك  ن  ا لاكو ال دمدة المواناد  خ لهدذا عاةدد غلدى أن الدد  لدا زال ل سفظدا

  بخواصة  لو حيث السيول  . غن الحساان ال دمد مؤدي  غلى مرلج الد  ماعج ا لعي  لث ك  رزلف رم ي  .

 

 Blood Concentrationمرحلة تكثف الدم :   - 2

رسي   ارس اع الاال ما عار  دعان ا لعي  ال لرم  لالوعمدا  غلى ا رس   الم العة مدزداد ثكاد  الدد  

خ لمرثفع ثركيز الكرما  ال مر دام  الاال ما خ لما مدؤدي غلدى زمدادة لزل د  الدد  خ لبالسدال  غراداص  ابويسدة 

بد د  ال ددثيا   ل  المرا دع ا  وايد  ل ملكدالمسسخد  ند  STASISلوس رك دام  ا لعي  . غن المص ون  

ال اصو  ن  هذا المرحو  خ لغن ثلاير ثكا  الد  أكار د   . عود اليسط عوى الزع   الرلي  ن  هذا المرحو  

و خ لعود عن و   عم  ب لورإا دلن أن ثخسف  ثمالا اليسط ثلود لسس ك  لو  دمد خ لثسسسرو عودة ث كوإا زلوا

للددى . لعوددد ثسييددر لضددلي  ال ادد  ثس ددك  الزع دد  بدع دد  مفيفدد  ندد  ا لدداكو ال دمدددة أطددول لددو المرحودد  ا 

و لدو  و لو ألاكو ث كوإا ا للي  .ثسسمر هدذا المرحود  ل د يا  داع  بلدد  36 – 12الموانا  دلن أن ثخسف  كويا

 الوناة .

  IMBIBITIONSمرحلة االنحالل واالرتشاح :   - 3

لاعث داح لواال دما الم سومد  عودى الإيموغودوبيو المو د  ضدمو ا رسد   م دل ار الل لوكرمدا  ال مدر   

الم العة لأللعي  خ لما م ك  لا مدعى بالكدلا  الكا ب  .غن اليسط عودى الزع د  ند  هدذا المرحود  ل مسيدر 

لكدان ثوضدع الزع د  الاددة  لل ثس دك  ند   ألداكو  دمددة .  رلو لورإا و كما أن ثسيير لضدلي  ال اد  ل مسيد

خسو  زلو الدمول ن  المرحو  الاالا  حسب عوال  عددة أهمإدا دع د  حدراعة الو دط . غن الكرمدا  ال مدر م

ثسلفو بسرع  كوما كارت حراعة الو ط لرثفل  خ لالزلو الو    ل دلل المرحو  الاالا  هو اليو  الادار  أل 

 الاالث . 

ثارمايد   دداو لهد  عرضد  لوسسيدر ب ددك  غن لراحد  الزع د  الرليد  لسدامود  ب ددة و لا زلود  المددذكوعة  

 شدمد خ لهذا عاةد لمسالف الظرلف المسلوا  بالو ط المو ودة نية ال ا  أل بال ا  رفسإا . 



 4-3مخسو  زلو ث دك  الزع د  الرليد  لشددثإا ب دك  كايدر و نمداالو ند  حدال  الودزلف مسدأمر ث دكوإا  

و ل د ثسيب ثم و . لعودلا ثكون نسرة الوزع طومو  ندإن الزع د  ثكدون  اعا  أل أكار و لمكون ث كوإا ضليفا الا

ب يئ  الس ك  لأ   شدة خ لعوى اللكل لو  لك ن  المو  السرمع و غ  مااى الد   داةالو دامد  ا لعيد  و لمدا 

 مسمن ب دلل الزع   مالل زلو  صير  ) ن  رإام  الساع  ا للى لووناة أل أبكر لو  لك( .

 : أهمية الزرقة الرمية 

 عالل  أكيدة لومو  الايولو   -2

 ممكو ال ك  عوى الزلو المواي  عوى الوناة لو مالل الزلو الذي ثمر بة الزع   .  -3

ممكدو أن مسداعد لدون الزع د  الرليد  ند  السو دة ر ددو  داب الونداة و كمدا هد  ال دال ند  السددمو   -4

و لالسسدم  بدالل أردواع الف دوع   COالم كو  لوميسإيموغووبيو و لالسسم  بألل أكسيد الكربدون 

 الزعاعي  و لالمو  بساب الارد خ لالوزف الدلوي السزمر .

و ن  ا عيداب الدامويد  خ كمدا أن اعث داح الاال دما عادر ا غ دي  المصدوي   غن الزع   الرلي  ثس ك  أميا

 100 – 50اة  غلدى  مؤدي غلى ث ملإا ضمو ا  واف المصوي  بلد اليو  الاار  لو الوناة خ لثص  كمي  الس

و ثد  مصددان لدددلى رسي دد   لد  دامدد   ددوف ال ودب أل  ددوف الارمسددوان  خ لمكدون هددذا السدداة  ند  الادامدد  عاةاددا

ار الل الكرما  ال مر خ لهذا الساة  هو  اهرة علي  ب س  و لل م دب أن رخو إدا لدع الرسدكابا  المصدوي  

 ضي  .  ال ادث  ن  أثواب ال ياة لاللاةدة   ااب لرضي  أل ع

و لادداعا    2لملرن  لرحو  الزع   مس  اليسط عويإا غلا باإلصاع أل با دسخدا   إداز مداص م ادق ضدس ا

لمسسمر اليسط لدة ثالل ثدوان خ ألدا لكدان اليدسط نيسلودق بسوضدع الزع د  خ لمفيد  امسيداع  2كه ل /   

لزع د  أل ثسيدر لورإدا أل عدد  لو ا  ث سإا   ن عظم  كالمو اد  الا ويد  أل لادد  الصددع . مالحدظ امسفداب ا

 حدلل أي ثسير نيإا خ كما مااس الزلو الالز  للودة لون الزع   غلى لا كارت عوية . 

 


